
település". Ezeket a meghatározásokat feltétlenül ki kell egészíteni - a gazdasági település fogalmát pon-
tosabban körülírva — a következőkkel: 

\Ai (alföldi) tanyához mindig hozzátartozik kisebb-nagyobb földterület is: szántó, legelő, kaszáló, rét, 
szőlő, néhány gyümölcsfából, akácból vagy nyárból álló facsoport (erdő) stb. is. Azaz a tanya neve 
nem csak épület(ek)et, hanem területet is jelöl 

2. Gyakori az is, hogy személynév * tanya szóösszetétel jelöl valamely területet akkor is, ha már nincs 
ott semmiféle épület (a tanya elpusztult, lebontották), csupán a hely neve él. 

3.A tanya szóhoz kapcsolt személynév a legtöbb esetben a tanya jelenlegi vagy volt tulajdonosának a 
neve. A személynév többféle változatban szerepelhet: a vezetéknév, a keresztnév és a ragadványnevek 
különböző variációi. 

Hogyan jegyezzük le, milyen rövidítéseket alkalmazzunk a személynév • tanya-tanyája összetételű 
földrajzi nevek esetében? Ezt a kérdést vitattuk meg, és közös nevezőre jutottunk a következőkben: 

1. A szóbeli (népi) neve(ke)t közlő adattestben nem rövidítünk semmit, mindig leírjuk a tanya-tanyája 
szót is. _ . . . 

2. Nem közöljük a tanya írásbeli (hivatalos) nevét és címét. Például: a Kovács-tanya mellé nem vesszük 
fel a (Kovács Péter tanyája, Belsőnyír 6.) adatot. 

3. Az alföldi tanyák nagy többsége tengersík vidéken áll(t). Fölösleges tehát minden esetben fölírni a 
domborzatra utaló S betűt. Ha azonban a tanyakörnyék - akár csak alföldi értelemben is - dombos, 
mocsaras stb. vagy maga a tanya is högyre épült, azt fel kell jegyezni.. 

4. Általában elhagyjuk a művelési ágra vonatkozó adatokat is. Mert nem tanya igazán a tanya, ha nincs 
a környékén szántó (kert), legelő, szőlő, gyümölcsös stb. Ha azonban valamilyen különleges növényt - pl. 
komlót - termesztenek ott, azt érdemes följegyezni. Különösen akkor, ha pl. a Kovács-tanya 
Komlós-tanya alakban is szerepel. 

Ha az adattest után leírjuk a Ta (= tanya), illetve Volt Ta (= volt tanya, lebontott tanya, tanyahely) 
rövidítést, ebből már nyilvánvaló: vagy máig is élő (lakott) tanyáról van szó, vagy a megszűnt tanya neve él 
még a terület népi elnevezésében. 

5. Ami a (tanya) névmagyarázatokat illeti, itt már érdemes rövidítéseket alkalmazni. Fölösleges lenne 
számtalan sokszor leírni ugyanazokat a közléseket. Az elfogadott rövidítések: Tul. = tulajdonos, Volt tul. = 
volt (régebbi, egykori) tulajdonos, vn = vezetéknév, kn = keresztnév, rn = ragadványnév (csúfnév, 
melléknév). Néhány lehetséges változat (a teljesség igénye nélkül): 

Kovács-tanya Ta. Tul. vn. (= lakott tanya, tulajdonosa vezetéknévről). 
István-tanya:Pista-tanya Ta. Tul. kn. (= lakott tanya, tulajdonosa keresztnevéről). 
Kovács István tanyája Ta. Tul. vn, kn. (= lakott tanya, tulajdonosa vezeték- és keresztnevéről). 
Sötét-tanya Ta. Tul. rn. (= lakott tanya, tulajdonosa ragadványnevéről). Ilyen esetben - ha egyébként 

nem nyilvánvaló - érdemes még megjegyezni: Kovács István ragadványneve „sötét" (volt). 
Sötét Kovács-tanya tanyája Ta. Tul. rn, vn. (= lakott tanya, tulajdonosa ragadvány-és vezetéknevéről). 
Sötét Pista tanyája Ta. Tul. rn, kn. (= lakott tanya, tulajdonosa ragadvány- és keresztnevéről). 
Sötét Kovács Pista tanyája Ta. Tul. rn, vn, kn. (= lakott tanya, tulajdonosa ragadvány-, vezeték- és 

keresztnevéről). 
Ha a tanyának t ö b b népi neve is van - pl. az egyik az egykori, a másik a jelenlegi tulajdonost idézi 

- akkor ezeket i d ő r e n d b e n írjuk fel. Például: Sötét Kovács Pista tanyája: Labozár-tanya Ta. Volt 
tul. rn, vn, kn, Tul. vn. 

Természetesen jónéhány egyéb változat is lehetséges még, ezeknek a feljegyzési és rövidítési 
problémáit az ellenőrzők, közzétevők maguk is könnyen megoldhatják. 

A mondottakból nyilvánvaló: a rengeteg tanyanév egyszívűné teszi ugyan az alföldi földrajzinév-gyűj-
teményeket, de valami többlettel is szolgál ez a névtömeg: a külterületen, magányos tanyákon (élt) és élő 
emberek (családok) szinte teljes vezetéknév- és ragadványnév-adattárát adja. 

Itt és most csak a tanyanevekről szóltunk. Az egyéb tudnivalókat közlik a megyei útmutatók és a 
Kézikönyv. 

79. évében, 1982. augusztus 2-án elhunyt a Sárrét, az Alföld népe múltjának legjobb ismerője, aki már 
gyermekkorában szívesen hallgatta a múlt emlékeiről szóló históriákat. Már iskolás korában meséket, 
dalokat, hiedelemadatokat jegyezgetett fel, amikor még nem is sejtette, hogy milyen adatokat ment át az 
utókor számára. A Pusztai krónika (1946) bevezető soraiban maga írja: „Kis diák voltam még, amikor már 
tudatosan ápolt ismeretséget kötöttem a Sárrét, a Nagykunság meg a Hajdúság, vagyis az előttünk élők 

Bognár András 

Szűcs Sándor 
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nyelvén együtt nevezve: a »három föld« népével. Vénséges sárréti pákászok, öreg számadóka Hortobágy 
»mellyéki« karámoknál, határszülötte nagyidejű kunsági tanyások még akkor hagyományuk örökébe 
fogadtak. S ez örökbefogadás, fajtám szeretete, életreszólóan elkötelezett, hogy e pusztuló, idő árjától 
sodort örökség gondját hordozzam". Hordozta is halála órájáig. 

Biharnagybajom Nemes (anyja Nemes Zsuzsánna) portáján született, ahonnan - gyűjtőútjait leszámítva 
- nem szívesen mozdult ki, ezért róla nyugodtan írhatom, hogy „bajomi remete" volt. Közép- és felsőbb 
iskoláit, majd az egyetemet Debrecenben végezte, ahol történeti — földrajzi stúdiumok során 
megismerkedett a néprajzzal is. Szakmai alapműveltségét Debrecenben szerezte meg és a szakirodalomból 
merítette. Györffy Istvánnal otthonában ismerkedett meg, akinek munkái formálták szemléletét, s közös 
gyűjtőútjuk alapján még tisztábban betekinthetett a népélet rejtelmeibe. 

A régi Sárrét állapotrajzát, népe élete, szokás- és hiedelemvilága adatait, a régi gazdálkodásra vonatkozó 
emlékeket is gyűjtötte. Tudományos munkásságának egész néprajzi kutatásunk számára rendkívüli 
jelentőségű eredménye, hogy felkutatta és több tanulmányban feldolgozta a Nagykunságban és a Sárréten 
az ő működésével viszonylag még elevenen élő hiedelemkör emlékeit. 

Szaklapokban, helyi újságokban, időszaki kiadványokban egymás után jelentek meg cikkei, önálló 
munkái. A táj hiteles felidézése mellett, a táj emberének élő beszédét fáradságos gyűjtésével olyan 
hitelesen tolmácsolta, hogy még gyanúsítói is akadtak, ezért a „Pusztai szabadok" (1957) előszavában a 
hitetlenkedőknek maga válaszol: „e tájakon évtizedek óta folyamatosan végzett néprajzi adatgyűjtő 
munkámon alapuló tárgyilagossággá; és kritikával mondom. Éppen ezért adataimat - könyvem 
előadásmódjának a szakirodalomban még szokatlan volta ellenére - nyugodt lelkiismerettel bocsájtom a 
néprajztudomány használatára. Munkám egészét pedig, éppen e szándékosan választott előadásmódjánál 
fogva, népünk olvasmányául szánom, azzal az óhajtással, hogy bár ne sikertelen kísérlet lenne ez részemről 
népi múltunk és hagyományaink szélesebb körben való ismertetésére". Ha valaki, akkor ő a szűkebb haza 
ismeretét, a honismeretet szolgálta egész életében. 

Munkásságát, eredményeit még a szakmabeliek is hézagosan ismerik, mert eredményeit tolmácsoló 
könyvei napok alatt eltűntek a könyvpiacról. 

Gyűjtött és írt, feldolgozott, de szükség esetén a közéleti tevékenységből sem vonta ki magát. A 
felszabadulás után a helyi közélet szervezésében és irányításában fontos szerepet töltött be. 1946-ban 
Bihartordán népfőiskolát szervezett, s azt igazgatta 1949-ig. 1952-től 1963-ig az elpusztult karcagi 
Györffy István Nagykun Múzeumot szervezte, igazgatta, s gazdag tárgyi és szellemi anyaggal megtöltötte. 

Halálával a Honismereti mozgalom munkásainak vállára is nehezedik az a feladat, hogy művei révén 
minél többen megismerkedjenek fáradságos munkával nyújtott eredményeivel. Munkái nagyon sok 
témakörre kiapadhatatlan források s továbbmunkálkodásra ösztönző erő. 

A gyékény feldolgozása és eszközei a bihari Sárréten, Debreceni Szemle 1933; - Biharnagybajom 
határának régi vízrajza és a község kialakulása uo. 1934; - Nádvágás a bihari Sárréten uo. 1936; A 
nagysárréti juhászat uo. 1937; - A Nagysárrét régi disznótartása uo. 1940," - Néprajzi vonatkozások 
Bihar vármegyében (Nadányi Zoltán szerk. Bihar vármegye Bp., 1938. 164-245 p.) - 1930-1940 között 
sárréti helytörténeti, népéleti (lakodalmi, javas-, boszorkány-, babona-) mondatörténeteket dolgozott fel. 
Kisebb önálló füzetek mellett 1942-ben jelent meg A régi Sárrét világa című könyve, amelyben nemcsak a 
természeti viszonyokat, hanem a zajló eseményeket, társadalmi jelenségeket is megörökítette. Szól a duda, 
verbuválnak címen 1962-ben a néphagyományban élő verbunkos- és obsitoshistóriákat adott közre. 
Rendkívül tanulságos, ahogyan keresi a társadalmi problémák megoldását. Betyárok, pandúrok és egyéb 
hírességek címen (1969) megjelent munkájában. 1977-ben Régi magyar vízivilág címmel az eltűnt világ 
krónikásaként a hajdani életmód emlékeit fűzi csokorba. 

Mintegy 1000 írását még senki nem vette számba, mert saját feljegyzése, Péter Lástló köszöntő 
soraihoz fűzött fontosabb műveinek felsorolása (Ethnographia 1963, 502-504. old.) Balassa Iván 
1973-ig megjelent munkáinak év szerinti felsorolása, (Szolnok megyei Múzeumi Évkönyv 1973.) 
természetesen nem teljes. 

Dr. Molnár Balázs 

Borsai Ilona 
(1924, Kolozsvár- 1982, Budapest) 

Dalnok jő, dalnok megy, de örök a nóta! - hirdeti a kemény kettőstörvényt Bodrogh Pál, a költő, és 
Kodály Zoltán, e költeményre írt kórusában. És bár az ész kénytelen belátni ezt, a szív fájó ellenkezéssel 
fogadja, kivált, amikor a dalnok idő előtt hagy itt bennünket, s ha félbemaradt nótáinak nincs megfelelő 
örököse. 

Mert Borsai Ilonát pótolni és munkáját oly lendülettel folytatni, valljuk be, nem lehet. Csak úgy áradt 
belőle a segíteni, hatni, gyarapítani akarás. Szinte az utolsó pillanatig nem szűnt meg tanulni és tanítani. 
Kezdő kolozsvári tanárnő korában székely falvakban vállalt vasárnapi tanítást. 1951-től pedig egy ország 
gondjait vette vállára: mint a Népművészeti Intézet néprajzi osztályának munkatársa dolgozott azért, hogy 
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