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B-E VE ZE T-É·-S-

Dolgozatom megírásának célja az volt, hogy egy sajátos névtípus vizsgá
latát végezzem el, Igy a földrajzi nevek, az épületnevek és az intézménynevek 
határán álló érdekes névcsoport anyagán. 

Vizsgálati módsserem a Kl TE ~lagyar Nyelvészeti Tanszékén Hoffmenn István -. -
által kidolgozott.számítógépes helynévvizsgálati kutatás szempontjait követi. 
(Erről a kutatásról Hoffmann r. a legutóbbi zalaegerszegi névtani konferencián 

-..."...,..., -
számolt be.) Ezek a vizsgálati szempontok alkalmasnak látszottak az általam vá-
lasztott téma feldolgozására is. 

-
Az utóbbi időszak névtani kutatásait alapvetően a pusztuló helynévanyag 

megmentése határozta meg. (vö. Végh J.: NytudÉrt.70.sz.373). Egymás után lát
nak napvilágot a különböző megyei, járási gyűjtések, s-ez a hatalmas'energiá
kat lekötő feladat némileg elvonta a kutatók figyelmét más területekről. Az 
elméleti vizsgálódások helyett a gyakorlati munka kerűlt előtérbe (vö.Hoffmann: 
Tapolcafő l). 

Ennek a folyamatnak eredményeként a tulajdonnevek "egzotikusabb" fajtái
nak vizsgálata háttérbe szorult. Az utóbbi mdőszak munkái között csak néhány 
ilyen van (Ördö~ F.: A patikanevek keletkezésrn6djai: MNyTK.160.sz.235-238; Posgay 
I.: Az intézménynevek egy csoport járól: i.h.24l-3). w~ 

-;::;' 

Dolgozatom ezek közül az "egzotikus" névfajták közül a csárda- és kocs-
maneveket vizsgálta. (A kocsma, és a csárda szavakon az ÉrtSz. meghatározását 
értem - vö. i.m.). Ennek a hatalmas mennyiségű nevet magában foglaló tulajdon-
név-tipusnak természetesen több fajtája van. Én ezek közül a népi, közösségi 
eredetű neveket kutattam, amelyeknek létrejöttében az ember nem névadó, hanem 
elnevező (vö.Lőrincze: FÖldÉl.2 4). 

Az elméleti kutatás szempontjából szükségesnek látszik ugyanis különvá
lasztani a névkeletl<ezés és a névadás fogalmát (~lező: Hiv.26-7). A névadás 

""'"'" tudatos, szándékos cselekvés, míg a névkeletkezés azt jelenti, hogy "valamely 
az egyén által alkotott - sokszor alkalmi B~nálatú - megjelölést idővel 
a közösség is átveszi, tulajdonnévként kezdi alkalmazni" (Hoffmann:i.h.271). 

; o :: 

A I~t fogalom természetesen összefonódik. átmeneti kategóriákkal is számol-
ni kell a gyakorlatban. 



A nevek ilyen értelemben vett két fő csoportjának szétválasztása indol<olt
nak látszik (vö.~! Hiv.26), s bár~znos lenne a névadássall<eletkezett 
nevek vizsgálata is (ennel< a munl<ának az elvégzését már :~ax.. ell<ezdte - 1. i.h. 
-, s a további folytatást is igéri - uo.241), ~olgozatom erre nem vállalkozhatott. 

Nem vállalkozhattam arra sem, hogy a vendéglátó ipar számos üzletfajtájának 
nevét vizsgál jam (l."~ ), bár ezek is szorosan kapcsolódnak a Iwtatott témá
hoz. Az eszpresszó"" éttermek, vendéglők, fogadók stb. neveiisak abban az eset
ben vettem fel gyűjteményembe, ha azok kocsma vagy csárda szinonimájaként 
szerepeltek, egyébként elhagytam őI<et, pedig sokszor ezek a nevek is kocsmát ta
karnak. Jól ismert dolog az, hogy gyakran ilyen jobban hangzó neveket adnak a 
kocsmáknak,'talán eufémizmusból, tialán vendégcsalogató célzattal.-ValÓszinG-

v 

leg a névdivatnak is szerepe van eDben. 
Nem vizsgálom dolgozatomban a magyarországi nemzetiségek anyanyelvi neveit 

sem, csak a magyar neveket. A dolgozat I<eretein túl nőne a_ magyar és idegen 
nyelvű nevek kontrasztív kutatása, de nyilvánvalóan látszik, hogy az egy telepü
lésen élő nemzetiségek nevei szoros kapcsolatban és kölcsönhatásban vannak (vö. 
Gerstner K.: !'lNyTK.160.sz.1Bl-183). 

# =-= 
A fenti megszoritásokRak megfelelő neveket·viszont a lehető legnagyobb 

teljességgel igyekeztem felgyújteni. Természetesen nem rnondhatom, .. lhogy anyagorn 
teljes - valószinűleg ezt egy névtani gyűjtés sem mondhatja-magáról -, de amit 
szűk két esztendő alatt elérllettem,azt feldolgoztam. 

Dolgozatom az egész magyar nyelvterület kocsma- és csárdanév-anyagát ki
vánta vizsgálni, ezért az anyaggyújtés a szokásos földrajZin~gyűjtésektől sok
ban eltért. 

Az irásbeli források kicéiliulázásáual indult 1,llUnl<ám. l<igyűjtöttem a vizsgált 
neveket az eddig megjelent megyei és járási adat~akból, különböző folyóiratok
ból; s minden egyéb hozzáférhető forrástlól. 

(Itt mmlitem meg, hogy a forrásokra való utalás a megyei és járási kötete~ 
és a "Csepel-sziget helynevei" kivételével az oldalszám megadásával törté

nik. A megyei és járási kötetek esetében az ezekben szokásos városszám/helynév
számmal jelzem. Al Csepel-sziget helyneveire a helynév számával hivatkozom. 
Néha előfordul az oldal számra való utalás is (javarészt a rnutatókra). Ekkor a 
szám utáni pontol«~al és l.-~el jelzem az eltéDést a szokásos hivatkozástól.) 

A különféle néprajzi munkál< (Szűcs, Szabó F., Gönczi munkái stb.) lllévanya-
, ~J'CC;:C-

gát, ha lehetett névtani szempontból feldolgozott helynév-anyagon próbáltam 
ellen6rizni, ugyanis néhány név (l. 4 ) fölveti azt a ~ondolatot, hogy az 
itt található adatok egy~sze fiktív név (a jelenségre vö.14ezö, Hiv.33-4,35-7). 

r- ~ 



Anyaggyűjtésem során törekedtem a megjelent helynévi adatok teljes feldol
gozására, ez azonban nem fjelenti azt, hogy ez sikerült is, hisz számos adat 
rejtőzhet még különböző múzeumi évkönyvekben, regionális folyóiratokban, szem
lékben. Az általam feltárt anyag mennyisége azonban igy is elég nagy ahhoz, 
hogy belőle egy álta{lános képet vázolhassunk a magyar !(ocsmák, csárdák neve
inel< rendszeréről. 

. Forrásmunkáir.Jat nem kívánom itt részlet~i, hisz az irodalomjegyzék tájé
koztatás nyújt róluk. Ide természetesen .csak azokat vettem fel, amelyekbea ta-, 
láltam a dolgozatom szempOntjából felhasználható (és felhasznált) anyagot. így 
számos olyan cikk, tanulmány hiányzik irodalomjegyzé!<Bffiből, amelyet a névtan 
nagy alkotásai között tarthatunk számon (ilyen pl. Szabó T. Attila legtöbb hely-

ICP< ... ~ 

névi gyűjtése); de mivel én nem találtam bennük kocsma- és csárdaneveket, nem -------- , 

hasZf10sithattam őket. 
Nem gyűjtöttem neveket levaíltári forrásokból sem, kivéve, ha ezek a forrá

sok nyomtatásban megjelentek (Pl. Pesty Frigyes gyújtésének több megyei, járá-- ...... -
si vonatkozású része, a debreceni I<éz:lratos térképek stb.) 

Ennek egyik oka az állandó időhiány volt, mely a dolgozat készítéséncl< 
kétéves munkáját kísérte, a másik a különböző levéltárak távolsága, s az ott 
található anyag feldolgozásának id5igényességével nem biztos, hogy egyeaes 
arányban álló eredmény. 

Az írásbeli források feldolgozása mellett adatközlí:íktól is gyűjtöttem. Az 
. adatközlől< Idválasztásánál, elillérÓ8n a hagyományos szempontoktól, az elsődleges 

a minél nag90bb "kocsmanév - ismeret" volt. Ilyen alapon adatközlőim volt kocs
márosak, több helyen hosszabb ideig élt emberek, egyetemisták és másIlIk. Itkil<t6l 
a legtöbb segitséget kaptam, a következők voltak: 
Oaróczi Zoltán (24 éves, Ócsa), Hoffmann Istv,1n (59 éves, Pápa), Kis Tamás 

. r 

(57 éves, Kisújszállás), Köteles Sándorné (bD' éves, Sa jószentpétet), Kupcsik 
fl«<bemtJé (5A éves, r~iskolc), ligeti Béla (56 éves, tfiátészalka), Nagy Gyula (28 
éves,Nyiregyháza), Varga Gyuilia (23 éves, Debrecen). 

Az adatlejegyzás módja különböző. Jómagam fonetikusan jegyeztem le az ada
tokat, de mivel hangtani vizsgálat nem célja dolgozatomnak, elfogadhatónak lát
szott, hogy egyes adatközlő/< sajátmaguk írják le, gyűjtsék össze az áltailuk is
mert neveket. Ezt két pral,tikus szempont indokolta: az adatköz16nek több ideje 
maradt gondolkozni, s így jóval több név jutott eszébe; a másik szempont: ezzel 
a módszerrel rengeteg időt sikerHIt megtakarítani a r.Jagam számára. 



SzüKséges még megemlíteni, hogy az egyik adatközlóm tanítványai körében 
gyújtést rendezett a mátészalkai Baross L. ~lezőgazgasági Szakl,özépiskolában egy 
osztályban, s az így felgyűlt nagy, Szabolcs-Szatmár megye jelentős részére ki
terjedő anyagot a rendelkezésemre bocsátotta. 

Az eddig leírtakból kiderül, hogy módszerem a jelentésen eltért helynév
gyűjtésben alkalmazottól. Indokolja azonban ezt az eltérd{ a sajátos feldolgo
zott anyag. Mivel nagy területi kiterjedésű vizsgálatról van szó, nem is gondol
hattam terepen történő'anyaggyűjtésre. 

A fonetikus lejegyzés hiányát ugyan nem pótólhatom,de a dolgozat álta~izs
gált tipológiai, lexikális stb. kérdésekre ezek a köznyelvi adatok is megfelelő 
választ adnek. Másik oldala ennek a kérdésnek, hogy több adatközlőmtől (tanár, 
egyetemista, közgazdász) nem is várhattam hiteles nyelvjárási adatot. ~reg kell 
még jegyeznem azt is, hogy az adatközlók nemcsak saját településük névanyagát 
közölték, s ennek a más helységnek a nyelvjárását nem is beszélhették. 

Utólag elmonol18tom, hogy a követett módszer eredményesnek bizonyult. Az is 
kiderült, hogy helyes volt, hogy ragaszkodtam adatközlők kikérdezéséhez, mert 
néhány név típusban így jutottam megfelelő adatokhoz, ugyanis bizonyos típusú 
neveket a megjelent gyGjtémények nem tartalmazlak. 

A nevek feldolgozásánál számolni kellett néhány esetben a fiktív nevekkel 
is (vö. ~~r: Alsó-Szigetköz 9; =-: Hiv.3B).Ezek leggyakrabban ~éprajZos 
szerzők által említett csárdák neveként szerepelnek. A csárda létezését nem von
hatjuk kétségbe ezeknél a neveknél, de a név csak alkalmi használatú megjelölés. 
Ezeket felvettem a többi közé, de ~gal megjelölve. 

Elhagytam viszont az olyan neveket, amelyet nem jelöltek soha léteBó csárdát. 
Érdekes ezek közülranégy böszörményi "csárdanév" , amely egy népdalból vonódott 
el (l. -t ~ ). Az Átkozott, a Cifra, a Gyilkos és a Táncos (vö. Györffy L: Hbö-

. ,~- ~ 

szörw8ny települése 31), csak a rájuk következő csárdanevek díszítő jelzői vol-
tak (vö. H. Fekete: !fl.1.lyTK.I02.sz. 14, 16, 20. 30). Györffy hatására aztán számos 
~ ,..... 0-

más helyen is találkozunk velüt< (~3.~.: Régi Sárrét 53), a Pyilkost még a Népr-
Lex. is felveszi (1,467). 

Érdekes - de általam szintén elhagyott - fajtája a csárdaneveknek az utóla
gos név. Ezeknél a neveknél a névhasználók emlékeznek még, hogy az épület csár
da volt, vagy hogy azon a helyen csárda ~ftlt, de a régi név már feledésbe merült 
s egy új motívum által kapott nevet. Pl. a toponári Zaranyi csárda ma fácánnevelő 
telep, és ezért az új neve Rácános-csárda (Som.146/l91). Hasonló a helyzet a 
Kacsa-csárdával (Hev.III.?/174): "Régen csárda 'volt erre. Vizenyős volt, és a 



• 

kacsák fijrdőhelye lett"(i.h.). 

Nint előbb már említettem, az egész megyar nyelvterület dolgozatomba il

leszthető\mcsmanevei t igyekeztem vizsgál ni. Ez természetesen csak törekvés 

vol t, hisz a kühttJaző területekről nagyon el térő szin~onalú és mennyiségű.. anyag 

állt rendelkezésemre. 

Határainkon kivülről a Vajdaságból sikerült nagyobb mennyiségű kocsme- és 

csárdanevet gyűjtani a "Vajdaság helységeinek földrajzi nevei" c. újvidéki soro

zat megjelent (és elérhető) számaiból.Erdélyból csa~ elszórva néhány adat került 

elő, ez tulajdonképpen elenyésző mennyiség. 

Határainkon belülről, a Dunántúlról a megjelent w~gyei adattárakból sil<e

rriil t nagy mennyiségű nevet meritenem. Külön ki kell emelni a - más szempontból 

is kiemelkedő - Baranya megyei kötet hatalmas kocsmanévanyagát. A többi gyújte

ménysokkal szm~ösebbebből a szempontból. Ez bizonyee térbeli arányeltolódást 

is tül<röz, s igy ,a források egyefiletlensége' a dolgozatomban is látszik. 

(Nyilvánvaló dolog, hogy ezek a mennyiségi és minőségi eltérések nemcsak a 

gyűjtések végrellajtásának módjából következnek, hanem'elméleti okai is vannak: 

r'Jégpeditaz, hogy vajon helynév-e akocsmanév. 

Erre a kérdésre válaszolni nagyon nehéz. A már nyomtatásban megjelent név

gyűjtemények felfogása is különböző. A Zala megyeikötet szinte nem is vesz föl 

csárda-, kocsmal18veket. l<!':'Sóbb egyre növekszik az &'jabb kötetekben ezeknek a 

száma. Kováts Dániel a belterületi nevek kérdéséről- szóllva (t,1l'lyTK.160.sz. 
~_ ~ v 

169-71) igyekszik a helynevek körét erre a csoportra is kibőviteni. 

J.Soltész (Tulajdonnév 96), Posgay (i.h.) az intézménynevek közé sorolják a 

k;csma-;;eveket. Ráadásul J.SoÍtész figyelmeztet arra is, hogy az nintézményl18vek -gyakran egyúttal épiiletnevek is" (J.Soltész:i.rn.97). A probléma megnyugtató le-
. ; 

rázása egyelőre hiányzik (l.J.Soltész: (,ltlyTI<.160.sz.216-B),a toogoldáss; . . \ -

meghaladja felkészültség8fl'.et, igya kerdésre válaszolni nem tudo!<. A dolgoza-

tom szempontjából ez nem is lényeges, hisz én a kocsmaneveket vizsgálom, le

gyenel< azok épület-; intáZlilÓny- vagy akár helynevel(.) 

A !,eleti országrész nevei nagyobb részben saját gyűjtéséel< és a csárdák

kal foglalkozó néprajzi Illunkákból s~aznal<. Ez utóbbi ismét bizonyos egyenet-

lenséget szült, h$$z igy err51 a részről a valódi arány tól eltérő mennyiségű 
régi csárdanév került elő. 

A források megbízhatósága sem egyforma. Észrevételeim alapján különösen 

nagy kritikával kezelendő a HSfl{ézirTérk. és Gönczi munkája. Ennek az ut6bbi-v ,. 
nak apróbb olvasat! hibái akadnak, de egyéb!<ént elég jó. Rosszabb a helyzet a 



':\ 
HBIKézirTérk. esetében. TtHzással ugyan, de azt lehet mondani, hogy az évszá-

v 

mon kívül minde~ bizon9~alan benne, a név olvasata, alakja stb. G~akori a tér-

({épen található jelnek névrésszé való emelése és a mutatóból. való visszakere,j., 

sés gyakran megoldhatatlan feladat. Hogy az ilyen munl<ákat iill illeivettem, arf"az 

magyarázata, hogy Itlbáik ellenére használható adatokat szolgáltatnak: a ~1Bí'Klz_ . ~ 

irTérl<. e csárda megléiéről pontos évszámokat, Gönczi pédig az általam kevéssé ....,.......... 
ismert dunántúli (somogyi) csárdák neveit. 

Nem használtam fel azonban több. olyan mű névanyagát, amely kiváló adato

kat szolgáltat, de a feldolgozás szempontja a vendéglátó ipar történetének meg

írása volt (?~ndel~tlBtma~ ~&ll~; 40 év). Ezek ugyanis a feldolgozás módjuk 

eQ!raktságának biztosítására a hivatalos, mesterséges neveket !<özlik, air.elyek-. 

nek vizsgálata nem állt szándéf{omban. A névhasználat szempontjából azonban az 

említett könyvek jól felhasználhatók, így ismeretüknek hiánya hiba lett volna 

részemről. 

Dolgozatom két fő részból áll, ezek nagY:iából az adatfel tárásnakés az elem

t6nnék í'dGlrie!1~l":-ég. Az első fejezetben a névszerkezeti vizsgálatot végeztem el 

olyan f>,ódon, hogy a dolgozat adattárát irJe építettem be. Ezáltal ugyan a dolgo

zat terjedelme jelentős8il megnőtt, de így az adattár sokkal inkább szervesen 
, '" 

illeszkedik magához a dolgozathoz. fl- neveket szócikkekbe rena l ezve közl~. 
CA szócikkek felépítését 1. a A~-6' oldalon.) A neveket az objefdumol<tól eb 

szakítv<l, önállóan kezelem~ Ennek oka az, hogy a vizsgálatom a nevekre irányul, 

s így a különválasztott neveket könnyebbentudtám feldolgozni. 

Az egy objektumra vonatkozó nevekről a jelentéstani fejezetben, mint' szinoni-
, . ..;. 

mákról irok. A polgozathoz kapcsolódott volna az eredeti terveim szerint egy, 

mutató is, amelyben objektumok szerint lettek volna csoportosítva a nevek, 

Sajnos, ez a mutató időhiány miatt nem készült, ,el, 

így a jelen diá~,öri dolgozathoz ezt r~ csatolhattem. 

f, szócikkekben nemcsak az adatok bemutatását végzem, hanem azoknak bizo.,. 

nyos fokú mikrofilológiai elemzését is. Ez a rész egyben elméleti rész is, 

hiszen a névszerkezeti vizsgálat szempontjai alapján csoportositom aszócikkeket. 

A többi fejezet már tisztán elméleti feldolgozás, az adatok közlését 

a példák bemutatására rec1ukálom. A csárda- és kocsmaneveket több szempontból 

viBSgálom (le:dkális, -keletkezési típus szerinti jelentéstani, névhasználati 

elemzés). Természetesen az adatfeltárés és az elemzés nem választható el egymás

tól, egymást feltételezik: a rendszer vizsgálata csak az ele~inek alapos isme

rete esetén törté~t meo. A két rész közötti -éles ell<ülijnülést al<artam az 



adattárnak az elméleti részbe való beépitésével enyhíteni. 
A dolgoaatom a fent emlitett szempontok érvényesitésével egy komplexnek ne

vezhető elemzést nytljt erről a sajátos tulajdonnév-típusról, a kocsma- és csárda-

nevekről. ll:1,NIJ" . 
Természetesen~ok, amikről nem 6zól ez a dolgozat. Nem írtam pl. a kocs

ma és ,az őt körülvevő terület nevének viszOlIBróL! Gyakori ~ aftiid
nek a csárdáról való elnevezése (Csárda 'dombos szőlő, szántó' - ~~v.III.46/llB; , 
Becsali 'síl< erdő' Som. IDG/20; Beterittó 'dombos szántó' Som.140/5ll stb.stb.) 
és fordítva (1 Q ') - tj. t ); Ugyanígy utcák is kaphat já!< nevüket az ott levő 
csárdákról (Csnúda 'utcarész' - Hev.III.2/B; Betekincs utca - Som.14B/24; stb. 
stb.). t·1ég arra is van példa, hogy egy település neve csárdanévből származik 
(Alipáll-+ Aliga - .Kálmán B.: [·lNy.D.XXII,215; Kiss L.: NyI.' .97 :81; FNESz.Hl). 
Ennek az érdekes témá~k a kifejtésére sa jnos m~ maradt időm. mn~hOgy
nem maradt idő SZ6földratjZi vizsgálatokra, a legtipikusabb csárda-, kocsma
nevek Itér!<épre vetítésére sem. 

Természetesen sohasem született ~2g olyan rr~nka talán, ar,Bly újabb szem
[lantokkal nem lenne bővíthető, igy a fenti hiányosságok ellenére dolgozatomat 
kerek Boásznak érzem, talán csak egy névterheltségi - statisztikai vizsgálat 
elvégzésére volna még szükség. 

Dolgozatom Hoffmann István irányitásával készült. A mun!~ámlloz nyújtott se-. 
gitságéért, hasznos tanácsaiért és mindig jókor jövő biztatásáért ezúton mondok 
köszönetet. 



A VENDÉGLÁTÓ IPAR RÖVID TÖRTÉNETE 

A vendéglátás a régiségben természetes-része-voU--az--emberi-kapcsola:toknatkk~. ---

a vendégbarátság értelmében (l. ÉrtSz. VII, 324) az úton járónak szállást, védel-
met, élelmet nyújtottak (vö. Ókori-Lex. 1/2:948-949). 

"Az ősi vendégbarátságból a társadalmi munkamegosztás és a forgalom fejlődé
sével fokozatosan alakultak ki sajátos kapcsolatok a vendéglátók és vendégek kö
zött, kezdetben kölcsönösségi alapon, később szolgáltatásokat alkalomszerűen, 
majd hivatásszerűen nyúljtó vendéglátó ipari tevékenységként. 

A latin hospitium szó első jelentése vendégbarátság, a második megvendégelés, 
a harmadik vendégfogadóhely (vö. Györkösy, Latin-magyar szótár5 256-K.T.): ez a 
jelentésváltozás tömören jellemzi 'i"kezdetet.1I (Gundel-Hamath 29). 

;::::;:cvw ;oc;:.:..;v;:; 
A vendéglátás legrégibb emlékét Magyarországon a rómaiak által létrehozott 

postaállomások jelentik. Ezek a Dunántúlon átlagosan 25 mérföldenként követték 
egymást, s itt az utasra szállás és pihent váltólovak vártak. Ilyen lehetett az 
Aquincum déli kapujánál feltárt "deversorium" is (Gundel-Harmath 38-39; vö. Óko
ri-Lex. II/2:11~4). Ez a deversorium szemben az U~;l~ült hospitiumokkal 
már a kényes ízlésű uta~ igényeit is kielégítette: kis hálófülkéi voltak, s napi 
háromszori étkezést biztosított (BpEnc. 382; BpLex. 1284). 

A középkocban nem volt szervezett vendéglátás. Létezett még ekkor is a ven
dégbarátságon alapuló vendéglátás, elsősorban az egyházi intézményekben (vö.BpEnc. 
383; BpLex. 12B4) és a főúri házakban. t4ég a 16-17. században is találkozunk vele 
(Gundel-Harmath 39). 
;VVVO< ;00 o co; 

A vendégbarátság intézményének továbbélését a török hódoltság is elősegítette, 
hisz a Korán értelmében kötelesség az úton levők ellátása, a vendég fogalma szent 
volt (Gunde1-Harmathuo.; BpEnc. 3B4). 

JV<)OO la OVVO 

Megjelenik azonban már ekkor is a hivatásos vendéglátás. Egy 1006. évi ok-
mánylevélben esik szó e1őS.~ör hazánkban italmérésről (Gundel-Harmath 30), s az 

;:o::::::;:vv\ ;o v::::::c:::; 
esztergomi főegyházmegyei káptalan_'levél tárában őrzött 1279. március 29-én kelt 
oklevél említi az első ismert magyar hivatásos szállásadót: "usque-addOlRum-l"etri, 
dicti-Calui,-albergatoris" (Ballai,' I - 128), vagyis a Kopasznak nevezett 
Péter fogadó.t. ~ v 

A vendéglátó ipar funkciói régen is a szállásadás, az ellátás és esetleg a 
szórakoztatás voltak, akárcsak ma. Kezdetben ezek a funkciók összemosódtak. A ké
sőbbi, egyre gyorsuló fejlődés során a funkciók elválása, a különféle vendéglátó 
helyeken kialakuló aránya eredményezte a különféle ágazatok kialakulását. 



Legelőbb a közönséges italmérő helyek alakultak ki. Ezeknek egyenesági le
származottjai a kocsmák és a csárdák. Az italmérő helyek semmiféle ételt nem ad
tak eleinte, később azonban (sokszor nem hivatalosan)liCsillapitották a betérő 
éhségét is (Gundel-Harmath 39; vö. Néprlex. III, 233). 

;z;voc ro ov 
Még a vendégbarátságon alapuló kolostori "fogadól" is tavernákat nyitottak, 

ahol'kimérték a papi tizedként kapott bort. A 14. században a budap.;zsinat már 
rendeleteket hoz ez ellen (l. BpEnd. 383; BpLex. 12B4). 

Az italmérés a középkorban földesllri jog volt, bár helyenként a telkes job
hágyot is megillette a bormérés joga: Szent Kihály napjától karácsonyig, újévig ki
mérhette a borát. Ezek voltak a kánte~- vagy fertálykocsmák (Néprlex. III,. 233; 
Gundel-Harmath 30; vö. még ÉrtSz. IV, 4508; OrmSz. 157). Ezek a szavak mint kocsma
~ NOVO 
nevek is fennmaradtak napjainkig, l. a dolgozat g~ lapján. 188B-tól az italmérés 
állami monopólium lett, addig a földesurakonkívül a városokat, községeket, egyhá
zi javadalmakat vagy más jogi személyeket illetett ez a jog (Gundel-Harmath 30). 

;VVOO Ivove 
A bortermelő városok polgárai saját házukban árulhatták termésüket, ezek voltak 
az ún. purger-kocsmák (Néprlex. III, 234) • 

. Nagyobb városokban a váf10sházán folyt a borkimérés. 1440-ben volt:pormérő 
helyiség a pozsonyiivárosbázán, s ugyanígy 1660 előtt Oebrecenben is (Ballai . . >= 
71-72; OebrTört. I, 404; vö. Néprlex. III, 234) o. 

A kis lélekszámú településeken a kocsmához, venqéglőböz - még az 1930-as években 
is - gyakran mészárszék tartozott, sőt még egy bolt is lehetett ugyanabban az 
épületben (Gundel-Harmath 40). Erre máig is van példa: élőnyelvi helynévi anyag-

;VVOV ;OC:::::;VO . 

ból tudjuk, hogy.a csikóstőttősi Bauman-kocsmában (Bar. 3/8) ital- és húsbolt, az 
illocskai Boltban (Bar. 316/16) élelmiszer'- és italbc:Tft, a palotabozsoki Gung
li-kocsmában (Bar. 193/136) kocsma, bolt és rnészárszék működött egyszerre. 

Az utazók elszállásolásának SZükséglete hozta létre a fogadókat ( a 19. szá
zadtól vendégfogadának nevezik inkább, vagy pl. Pápán beszálló-vendéglőnek), 
amelyek eleinte a városok szélein, a városkapukmíl, váral<nál, réveknél álltal<, 
majd később a városok belsejébe is költözhettek (Néprlex. V, 522; Gundel-Harmath 

. x::::c:::;:::: N:C;;:C;:;:;O 
40). Ezek voltak a mai szállodák elődei. 

A fogadók másik típusából, amely a helyi lakosság ellátását szol!ilálta, fej..., 
lődtek ki avendéglők (Néprlex. V, 522; vö. Gundel-Harmath 40). 

X:::VC<I ;vc:::rc::;::: 
A kocsma és fogadó ~evereiésének sajátos, a kocsmához közelebb álló fajtája a 

csárda. A csárdák keletkezése a török hódoltság megszüntétől számítható. (Ez 
egyébként egybeesik a vendéglátó ipar más ágazatainak fellendülésével; vö. BpEnc. 
384; BpLex. 1077, 1284). A csárdák főleg a ritkán lakott vfidékeken ... épül tek, a 
városokat összekötő utak mentén. 



- 40-

A legjellegzetesebb csárdahálózat Debrecen körül az Alföldön alakult ki 
(Zaltai: Oebr.5zemle VIII, 271-282; l. az l. sz. térképet; az Orosháza körüli 
;vvove 

csárdahálózatról l. Szabó-Fo: Szántó K. Múz~vk. 1959: 50-53). 
NO 

A csárdák egymástól akkora távolságra helyezkedtek el, melyet két etetés, 
itatás közti időben megrakott szekerekkel meg lehetett tenni (Kavácsné~ DebrP. 

. ;:::;so evvoe " 
168; vö. DebrTórt. II, 361; ~~rlex I, 464; Gundel-Harmath 40). 

. , .; c' C:::;::Z ;V::::;>V0'4 

A csárdák kialakulás~nak kedvezett a hódoltság utáni megszilárduló élet-
és vagyonbiztonság (GYÖFffYi A csárda 366), s az elnéptelenedett vidéken szükség 

~' , 

is volt pihenő helyekre, ahol az utal magát és jószágát elláthatta (Szabó--I.: 
x;c;;;:::::;v , 

OebrKépKal. XXX, 76). 
Az első csárdák sokszor elpusztult falvak helyére telepedtek. Közülük jóné

hány őrzi nevében az elpusztult település nevét, így pl. a Kötelesi"csárda és a 
a Korpádi-csárda a Hortobágyon (~: Debr.Szemle VIII, 277}"" 

, máskor ,pedig éppenséggel a falu egyetlen 
kőépületének, a templomnak helyére épültek ennek köveiből~ Ilyen volt a száza
dunkban elpusztult (Szent)Áflot~-csárda I<arcag határában (~ Lh. 366-7). 

A csárdák fénykora a múlt század végére letdnt. Ennek több oka van. Az 

1848/49-es szabadságharc után <ti1i6Zt&,mértékben megnőtt a szegénylegények, be-' 
tyárok száma. A betyárság felszámolására és a közrend megszilárdítására Alb
recht főherceg 1852. december l-én kiadott rendeletében megparancsolja a csár
dák összeírását, a kevésbé fontosak bezárá.,át, sőt lebontását (Szabó-l.: Debr_ 

. . . x;rovvou 

Képl<al. XXX, 77; Zoltai: Oebr.Szemle VIII, 281-2). (Meg kell azonban j~ezni, 
~ , 

hogy nem ez volt az első ilyen rendelet, már a IB. században találkozunk hasonlóval; 
vö. G1:inczi Vo--t). 

xx=:; , 
Az Alföldön kb. 400-ra becsüli Szabó-István a bezárt csárdák számát, s 

, ;v vc::::;x;v co , 
ezeknek majd felét le is bontották (ih. 79). Adatai szerint a nagyváradi kerü-
letben például így alakul a helyzet: 

csárdák száma lebontásra, ill. Hezárásra ítélve 
Arad megye 55 33 
Békés megye 55 22 
Debrecen város 17 3 
Dél-Bihar megye ? 25 3 

~szak-Bihar megye 122 20 6 

Szabolcs megye 88 31 26 
Szatmár megye ? 43 7 
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A budai kerületben: 

Csárdák száma lebontásra, ill. bezárásra itélve 
Borsod megye ? 2 
Csongrád megye ? B 1 
Heves megye 31 3 
Pest-Pilis ? 14 22 
Pest-Solt 95 13 43 
Szolnok ? 25 
Jászkun kerület ? 9 3 

liA Dunántúlon lebontásra 4-5 '(Baranya, Veszprém megye) bezárásra pedig B-lO 
(Győr, Moson, Veszprém megye) csárda jutott:" (uo.). 

Az elpusztitás mellett más módszBPeket is alkalmaztak a biztonság növelésé
re. Somogyból tudjuk, hogyacsárdák veszélyességének mértéke szerint 1-5 házat 
voltak kötelesek a tulajdonosok (nem a bérlők!) a csárda mellé épittetni (Gönczi 

70CVV' 
214). Valószinűleg ezért alakult ki több csárda köré kisebb település, amelyekből 
még falu is lehetett később (Pl. A Békés megyei Csárdaszállás nevében is őrzi 
ennek emlékét - FNESz. 156). 

A 'Kondo~osi-csárda mellé az l850-es években egy csendórlaktanya épült, hogy 
ellenőrizze a csárdát és látogatóit, de a hagyomány szerint estefelé már magukra 
zárták a rend őrei az ajtót, ,Inehogy akaratlanul is betyárokkal találkozzanak 
(S<labó·F.: Szántó K. ~1úzÉvk. 1959: 50). Később aztán ide is házak telepedtek, s 
«.PC:X;OC 

igy keletkezett a mai Kondoros falu. 
Az igazi csapást azonban nem az emlitett rendelkezések mérték a csárdákra, 

hisz a Debrecen határában elbontásra itélt három csánoa is tovább működött (Zel-
;vv::;

tai, i.h. 282), s Orosháza környékén is hasonlóan alakult a helyzet, mert a 
= csárda jövedelméből hasznot húzó földesurak nem hajtották végre az utasitást 
(Szabó-·F.: Szántó K. MúzÉvk. 1959:50). Ugyancsak erről értesülünk Somogyból is 
~ 

(Gönczi 221). A pusztulást a vasutak megépitése, az utak kikövezése és új utak 
~ 

épitése erősitette fel igazán (~i uo.; ~örffdL i.h. 368), melynek következtében 
a csárdák forgalma megcsappant, s legtöbb esetben a fenntartó város bezáratta 
gazdaság1alansága miatt. így járt például a hajdúhadházi határban a Világos·-csárda 
(nA képviselő testület 1915. április 15-i határozatáJ.jal megszünteti mint csap-, 
széket, mert félre esik a járt utaktól, jövedelmet alig hoz" - idézi E.-Kiss: 

. ) ~ Oéri MúzEvk. 1967:501 és még sok másik. 



Kedveztek viszont avasútépitések egy sajátos vendéglőtípus kifejlődésének. Ezek 
lettek a restik. A restik a vasútállomások mellé telepedett fogadókból, vendéglő!<ből 

alakultak ki;: mikor azok önálló intézményként beköltöztek az állomások épületébe 
(Néprlex. V, 522). 

A vendéglátó ipar üzlethálózatának kibővülése a (nagyobb) városokban ment 
végbe. A falvakban a felszabadulásig csak kocsmákat, illetve ahol megmeradtak, 
csárdákat találunk. 

Bár dolgozatom csak a kocsmákkal, csárdákkal kíván foglalkozni,mégis elke
rüéhetetlen, hogy:legelább vázlatosan áttekintsük az egyéb fejleményeket is, 
hisz ezek gyakran érintkeznek vagy átfedésbe kerülnek az eddig tárgyalt intézmé
nyekkel. 

A kávéházak születése a török korszaknak köszönhető. J$79-tól van adatunk a 
budai kávéházakról (ezek még a török igény kiszolgáláSara vol t ~IU~:' ~:' 1737-
ben három kávésról tudunk, l809-ben Budán 14, Pesten l83l-ben 28 kávéház volt 
(Gufldel.,.Hamnatl:li:40j 8pEnc.384) •. A kávéház szót először t-!ikes Kelemen használta 
;:VC= JVV'OV'C' 

1738-ban (TESz. II, 413; tévesen: Bplex •. 530-1). 
A múlt század elején a fogadókat felvált ják a nagyobb városokban a kényesebb 

igényeket kielégitő szállodák, szállók (vö. Bplex. 10BO; BpEnc. 385) j megjelennek 
a cukl'ászdák (BUdán HU8-ban,Pesten 1730-ban telepedik le az első cukrász - Bplex. 
232). 1780-ban három üzemelt még csak (Gundel-Harmath 42).·lB54-től léteznek a bárol<, 

;::;:c;;:c::; x;:::;:::x;cv 
mulatók, orfeumok, varieték ősei az éjszaka is nyitvatart6 zenés.kávéházakr~kercs-
~~s:zengerá~ok. Századunk elején tűnik fel az első állófogyasztásosbüfé, s 
1937 az első eszpresszó megnyitásának az éve (Gundel-Harmathí 43-45). 

,..., o ex: ;V::::;:;::>CO 

A felszabadulás után megjelentek a széleskörű, olcsó ellátás biztositására 
a népbüfék, a kocsmákat felváltani szándékozó.italboltek, s az impozáns kávéházak 
szerepébelépő bisztrók és eszpresszók (Gundel-Harmath i.m. 47). 

~~ 

Dolgo.zatom, mint emlitettem, a csárdák és kocsmák neveit vizsgálja. Hogya 
vendéglátóipar széles körébfÍ! esek ezeket tekintem át, annak több oka is van. A 
legelső az, hogy ezek az intézmények a'~ok, amel~ek látogatottságuk nagysága mi
att kialakulásuktól kezdve a legfontosabbak, ezért a leginkább itt számíthatunk 
a népi névadás legteljesebb anyagára. Ennek az intézménynek a népéletben betöltött 
fontosságára utal 0Ú.Ií:((ÓF§. is (HB KétirTe'.:.(t, 2.)'f. ), s erre mutat az, hogy költőink 
számos versben megénekelték őket: Petőfi egyik kedvenc témája volt a csárda az 

~ 

Alföldről irva (l. Petőfi-Sz. It 459), hogy csak a legismertebb Kutyakapar6t 
emlitsem. Baróti Szabó pedig egy versben a csapszékek világáról fest meglehető

:;v::c;::::;:::vov ve 
sen fekete képet (A m. valóság versei r, 382: A Csapszékek című vers). 



t4aga a nép is több nótában megemlékezik a csárdákról: "Esteledik, alkonyodik.! 
Gulya ménes takarodik.! Számadója~ káromkodik./~rom~jtárja bort iszik.! IEgyik 
iszik a Meggyesben,/A másik a Cserepesben,1 A h~adik a ~~rgóban,/Gulya,ménes 
csau.rgóban" (DbP.174). Az egykori betyárballada a Hajdúböszörmény körüli csárdá
kat szedte strófába: "Por6don a Békás, Réten a Tirimpó,1 Túlsó városszélen van a 
Messzelátó,1 Cifra Külső csárda, táncos a Novella,1 Átkozotta Zöldág, gyilkos 
a Kaszárrli''' (vö. Szúcs S.: Régi Sárrét 58; Ecsedi: Poros országutakon ,43). ,...,....,vv rv v v 

A többi ismertetett vendéglátó ipari intézmény típus neve - későbbi keletkezése 
és különböző történeti okok miatt - uégérnév elsősorban; a nevek e9~~ típusa 
kisebb arányban képviselheti magát. Ebből következik, hogy a névtallnilag sok
színúbbnak látsz6 részt vizsgálom inkább. 

Természetesen érdekes következtetésekre juthatnánk a teljes anyag feldol
gozásakor is, ezt azonban a nevek hatalmas mennyisége miatt sem túzhettem ki 
célul, hanem választottam egy olyan zárt anyagot, a~z önmaga körében teljes
nek nevezhető (térben és időben egyaránt, hisz anyagon, az egész magyal' nyelvte
rületre kiterjed, s az intézmény típus kialakulásától, a 17. sz. elejéból vannak 
adataim), 5 ezáltal általános névtani tanulságokkal is szolgálfuat. 



A-csAR!lA---É5-KOG5!MNIEVEK--NÉVSZERKEZfiH-VIZSGÁbATA 

A nyelvi analízis talán legfontosabb részének nevezhetjük a névszerkezeti 
elemzést. Fontosságára utal, hogy az eddigi legn~§yobb, szinte iskola teremtő 
névtani munkák (Lórincze:6öldÉl.; Benkő L.: Nyá~ente; Kázmér: Alsó-Szigetköz; 

,.........v;:;:::::::;:;: ?'J v ~ rv"7V'O 

Inczefi: 14akó) mind egy tipológiai rendszerezést igyekeztek nyújtani. Hogy i9a-
~ 

zánból ez nemigen sikerült annak okát abban látom, hogy egy tipológiai osztály-
ban igyekeztek minden szempontot érvényesíteni (Kűlönösen érvényes ez Inczefi 

~ 

munkájára, amely elaprózottságában nagyon nehezen követAető). 
Helyesebbnel< látszik a különbözőféle szempontol<nal< különböző vizsgálatban 

helyt adni. Eszerint vizsgálhat juk a neveket ;lexikálisi oldalról megl<özelítve, 
névkeletkezési típus szerint, vagy jelentéstanilag s így elkerülhető, hogy a 
tipológia heterogén legyen. 

Dolgozatomnak ebben a fejezetében a nevel< funkcionális alapú szintaktikai 
elemzését végzem el. "A funkcionális-szintaktikai elemzés során a névben talál
ható nyelvi elemeket a helynév jelentéséhez, denotátumához valéL~jszonyffiban vizs
gál juk" (Hoffmann: Számítógépes helynévvizsg. 5") 

• A/~ 

Igy tehát ebben a tipológiában egy helyen találni a konkrét és a képzettár-
sításeal keletkezett neveket (ellenben vo. Kázmér: Alsó-Szigetköz 42; Benkő L.: 

iT Nyárádrnente\ Inczefi: t'!akó 87). Pt~ Fekete Koporsó kocsmanév'a"hely-
;;:;:::;:; .......... 

ről elnevezett nevek között áll, hisz nevét azért kapta, mert a temető mellett 

:ta.U~. 
A Kázmértól bevezetett alapelem és megkülönböztető elem (l. Kázmér: i.m.6), 

I v v-;;;:: F\?V c::: 

más terminus szerint alaprész és megkülönböztető rész - énmagam a továbbiakban 
szinonimaként használom őket - l<ülönválasztáBára nincs szükség a funkcionális 
- szintaktikai elemzésben, hisz minden névrésznek megvan a maga funkciója, így 
egymás mellett tárgyalhatók. Például ha az alapelemet és a megkülönböztető 
elemel<et külön vizsgálom, akkor a Sarki kocsma és Sarok 'sarki kocsma' neveket 
kHlön választom, holott a névadás motivuma mindkét esetben',.azonos. A funkcmo
nális-szintaktikai elemzésben ezek egymás mellé kerülnek, hisz a névrészek 
funkciója aq\j<U,t",;%-, 

Ebbe:. a fejezetbe:' építettem be a gyújtött anyag bemutatását is. Az egyes 
neveket a megfelelő tipológ~i csoportban iswertetem. 

A szócikkek felépítése a következő: 
Címszónak az adott tipológiai csoport szempontjából releváns névrészt adom meg 
(ez általában a megkülönböztet5 rész). Ezt I<öveti (az . írott forrásból gyúj-



, 
~' 

tött neveknél) a(betűhlv , (a saját magam gyűjtötte névnél) fonetikus· köz-
lése. Ha ez megegyezik a cimszóval, akkor ~-vel jelzem. A történeti alakok előtt 
évszámal adom meg származásuk évét, ha ez bizonytalan a szöveges részben közlöm. 
A Pesty-féle gyűjtés adatára P. betű utal. 

Több azonos nevű kocsma, csárda esetén, ezek adatait a\foh" számmal vá
lasztom. el egymástól, ha a nevek alaprészükben különböznek, akkor kisbetűvel uta

ft lok erre. Pk!::serepes al 1. N (forrás). 
biLl819: rJ csárda (forrás). 

2. Cserepes csárda. 

Az adat ilyenféle bemutatása után következik a kocsma, csárda Ilelyének meg
adása és az esetleges hozzákapcsolódó magyarázatok. A források, idézett művek 
jelzése ()-ben a belőlük vett információ után áll. 

A szöveges részben igyekeztem minél rövidebb lenni, hisz a legfontosabb 
magyarázatot a tipológiai csoport cime már magában hordja. 

Egyes neveket a fent ismertetett mó~l eltérően súritve adok meg. Ezt 
a hellyel és idővel való takarékosság szülte, de csak a névtanilag talán ke
vésbé érdekes nevek esetében jártam el igy, ahol szöveges magyarázat egyébként 
se lett volna. A Csárda, Kocsma, Italbolt, Presszó stb. hasonló nevek esetében 
csak a települést, ahol állnak és a forrást, ahonnan az adat származik, adom 
meg. Ugyanigy jártam el a tulajdonviszonyt kifejező neveknél is. Ezek a nevek 
szinte kivétel nélkül élőnyelviek, igya történeti adatok hiánya sem merülhet 
fel. 

Ez a fejezet hat nagyobb részben tárgyalja a neveket~ Ezek a hely fajtá
jának megnevezése, a hely viszonya más helyhez, a hely jellegzetessége, a hely 
viszonya valamilyen külső dologhoz és amikor a hellyel I<apcsolatban sem álló 
dolog a névadó motivum. Ezen kivül még szükséges volt egy hatodik csoport fel
vétele is, ez azonban nyelven kivüli dolog, az adatok hiánya miatt szükséges. 
[de a bizonytalan, ismeretlen származású nevrn<et sor9ltam. Ebbe a részbe csak 
a legérdekesebb neveket vettem föl, sajnos sem maradt idő a tipológia többi 
csoport jából kiszorult összes név bemutatására (ez kb. 6-700 név). 



_ Af --

Az alább ismertetendő nevek tulajdonképpen - néhány kivétellel - az olyan 
alapelemként funkcionáló nevek közé tartoznak, amelyek a többi típus túlnyomó 
részt megkülönböztető elemként használatos neveihez járulva lneghatározzák a meg
nevezett dolog, 1181y fajtáját. Ilyen helyzetben a földrajzi köznevrn<kel azonos
nak tekinthetők. 

Az efféle közszóknak amegkülönböztetó elem nélküli tulajdonnévi használa
ta régóta megfigyelt :)~ihensége a névtani kutatásnak. A jelenség lényege az, 
hogya "dolgok ~bje!<tumok egész osztályát jelölő, általános jelentési!köznév 
a típusba tartozó egyetlen egyed jelölő jévé válik." (Hoffmann: Tapolcafő ~2). 

BárGzi···Géza szerint akkor válik tulajdonnévvé a ~, ha a környéken több 
= 

ugyanabba a típusba tartozó objektum, dolog is van, és mégis csak az egy~ket 
nevezik a (volt) közszóval (SbJ,? 145). Tffiját a KocSlP.8 Bárcz! szerint csak ak-

. ;:::;::::;= o .... 
kor tulajdonnév, ha a faluban másik kocsma is van, de annak más neve van. E 
szerint a vélemény szerint az alább tárgyalandó nevek nagyrésze nem név, his3V 
pl. a baranyai kis falvakban csak egy kocsma van, amelyeket KOGsmának neveznek. 

Én azonban felvettem gyújteményembe ezeket is, mert véleményem szerint 
helyesebben járunk el, ha úgy fogjuk föl, högy "a tulajdonnévvé válás ••• 
a nyelvi ~ás egy típusa. A hasadás a tulajdonnévvé váló szó vagy szószer
kezet, szókapcsolat használatában következik be: az addig köznévi jelentés
ben, alkalmi funkcióban használt kifejezés egy adott nyelvi közösségben egyed
jelölő szerepet is kap" (~.: t.1Nyj. XVII, 167). 

Ilyen módon tekintve a I<ossma; Csárda stb.-féle alakulatok tulajdonnév
nek tekinthetők, s felvételüknrn< gyújteményembe s8!Mli akadálya nincs. 

Apák boltia ~ l-2. Köveskál (Vp. I. 30/25); Zengővárkony (Bar.115/22). 
Az apál( boltja az argóból ~indult, s az alacsonyabb szintű nyelvhasználatba 
behatolt szó, annyit jelent, hogy 'kocsma', Közvetve a látogatókra is utal, 
hisz a kocsmákat főleg férfiak lá~ogatják. 

Becsületsüllyesztó N l-3. Bonyhá~(Tol,77/101); Kékesd (Bar.199/20); 
Sümeg (Vp.L ll/58). Az alkoholfogyasztás következményeire utaló szó, a be
csületsüllyesztó egyszerűen 'kocsmá'-t jelent. 

Bisztró "/1-14. Abaliget (Bar.60/21); ·.Abaliget (Bar.60/27); Csákánydo
roszló (Vas 179/7); Feldebrő (Hev. II. 1/31); Gógánfa (Vp.LB/58); GödöllŐ 

(Raátz: ND. 14:12); Kesztölc (Kom. 12/43) ; ~~ilota; 'Nagyecsed; Pécs (Bar .134/1456) 
íVVVV .:' 

Pécs (Bar. 13{~/2403); Püs~ök1adány (Püspökladány 59); Sümeg (Vp. Lll/237); 

'3 



Tatabánya (Kom. 38/366). 

Büfé N l-4~ Erdősmecske (Bar. 191/56); Gödöllő (Raátz: NO. 14:13); ~1ecsek-.... - ~ 
pölöske (Bar. if3/7); Tapolca (Vp. r. 29/124). 
A '.büfé olyan vendéglátó ipari intézmény neve, amely általában egy bódéban ta
lálható, ételt-italt is lehet kapni ott, s a vendégek állva fogyasztanak benne, 
illetve mellette (Ért5z.I, 757). Ezt a franciából elterjedt szót l8l0-től ada
tolja nyelvünkben a TESz. (1,401); Balassa sz6tárában ugyanilyen jelentésben 

;;:;v coe 

már megtalálhatá (i.m. 1,91). 
BCínbánya 1832: rJ "Hidi kortsma a szentgréti útelágazásnál" (R.clJ.,r~: Nyr. 

91:488). Vö. Bűnbarlang, aeesaletsüllyesztö. 
BCínbarlang Bünbarlarg Ászár (Kom. 65/46). 
Gsapszék Egyelemú ... :névként nem fordul elő, c!'>8k megkülönböztető résszel 

együtt és kizárólag történeti adatokban. Az ÉrtSz. szerint is régies sz6. 
(ÉrtSz. I, B39). A régiségben azonban a mai 'kiskocsma, kurta kocsma' (ÉrtSz. 

~.eMI,~"':l 
uo.) jelentéssel(á kocsma és csárda szinonimájaként fordul elő (vö. CzF. I, 

""""'" 906; Ballagi I, 165). Ebben a jelentésben lS81-től adatolható (TESz. I, 481-2). 
C~á~ l-69. Adorján (Vajd.VIII,24); Aldebrő (Hev. 11.2/86); Babarc 

(Bar. 218/180); Bakonya (Bar.128/272); Bakonyszombathely (Kom.70/108); Bátor 
(Hev. I_~2/l41); Belvárdgyula (Bar.175/2); Birján (Bar.164/52); Boconád (Hev. 
III, 6/9); Bogaras (Vajd.I,76); Bozzai (Vas. 39/14); Csoma (Soo.155/43); 
Dormánd (Hev.H.l3/2); Drávatamási (Som.247/21); Eger (Eger 1,34-35); Egerág 
(Bar.162/42); Egersz61át (Hev.I,38/141); Felsőtárkány (Hev.I,28/3); Füzesgyar
mat ~k.45); Gyoma (Gyoma,464); Gyoma (Gyoma,430); Gyöngyöspata (Sugár: 

. ~ 

Gyöngyöspata, 46); Hajdúqárás (Va~o.II,108); Háromfa (Som.224/306); Hegywagas 
(Vp.I.43/l6); Kaposújlak (Som.15B/l); Kárász (Bar.24/1BO); Kavilló (Vajd.I, 
101); Kékesd (Bar.199/66); Kisasszonyfa (Bar.239/10); Kisköre (Hev.III. 16/162); 
Kisköre (Hev .III.16/302); Kislippó (Bar .303/6); Kisrákos (Vas 195/92); Les~e
tomaj (Vp.I,35/110); Lukácsháza (Vas 14/25); f.láriakéménd (Bar., 2~14/268); 
~larosl~tle (Inczefi : t~al<ó, 156); Nagyarsarl6s (Bar .143/48); t-!ecseknádasd 

~ '~ 
(Bar. llo/2i75;~őd (Bar.15/8?); MiszIa (~\T II,335); t·locsa (Kom.53/72); 

"-

l40gyor6d (Farkas: NO. 51:14); t40hács (Bar. 223/975); f401vány (Bar.92/26); 
)"v"<><= 

tlonyor6d (Bar .215/67); Nagydobsza (Bar .91/128); Nagyút (Hev. II,9/142); 



Péterréve (Vajd.lX,lGG); Regöly (Tol.22/395); Somogymeggyes (Som.61/7); So
mogyszob (Som.2Il/289); Somogyvisz~ó (Bar.77/68); Sümeg (Vp.l,II/17); Szabás 
(Som.213/118); Szend (Kom.60/28); Szentgáloskér (Som.120/11); Szentgáloskér 
(Som.120/71); 6zigetszenmmiklós (Csepel 1876); Szörény (Bar.l03/l4); Szulok 
(Som.236/1); Tapolcafó (Hoffmann L: Studium VI,ll); Tarnalelesz (Hev.I,lO/477); 
TtlPonár (Som.146/l9l); V~;:~ (Som.128/103); Várong (p'r T.lII,322). 

"'"' A csárda eredetileg kül területen épült kocsmát jelentett (vö.trt5z.I,839; 
CzF. 1,907); ún. külső csapszéket, szemben a korcsmákkal, amelyek mindig 
~ 

belterüilleten álltak. Napjainkra a két fogalom már nincs ilyesféle oppozicióbanj 
a csárdák,hajdani romantikáját vendégcsalogatásra felhasználva ma már minden 
kocsmát, vendéglőt, éttermet hivhatnak csáraának. 

A TESz, I pusztai vendéglő 1 jelentésben 1733-tól adatol ja CI, 482). A csánlák 
'katonai őrház'-at jelentett és hasonlóságon alapuló névátvitellel, valamint 
a többes szám"jelének felfogott szóvégi .!! elvonásával keletkezett a csárda (uo): 
nA I Tötököktől meszszebb-esett tft.agyarjaink Csárdákna!~ mondgyák azokat aZ;'~lvó 
házakat, melyek a' Pusztán magánosan vannak, és épUletjökre nézve alábblValók. Nem 
is más-kép' különböznek a' Csárda és Csap-szék; hanem hogy a' Csárdába lepó-tö
közik a' bort; at Csap-székbe pedig csapot ütnek a' hordóra.· (Ougouits: Etelka 

;vv:;vv 
I, 276). 

Eszpresszó ~1-4. Dombrád; Sumony (8ar.lG5/38); Tésény(Bar.176/20); Tyukod. 
Az eszpressz6 az 1930-asévekben tűnt fel nyelvünkben (vö. TESz.I,803); 

eredetileg még ma is olyan cukrászda-féle vendéglátó üzemet jelent, amelyben 
géppel főzött, ún. eszpresszó kávét lehet kapoi (trtSz.Il,479). Annak következ
tében, hogy az eszpresszóként átadott üzletek' gyakran kOGsmává züllenek, azokat 
az adatokat, melyeket a kocsma szinonimájaként használnak, felvett~ gytíjtemé
nyembe. 

Étterem ~1-5. Drávasztára €Bar.293/5); Gödöllő (Raátz: NO. 14:14-5); 
;;xx;= 

Kaposszekcső (Bar.5/41); Sásd (Bar.21/46); Sellye (Bar.263/l28). 
Az étterem szó eredetileg nagyobb vendéglőt jelent, ahol étkezni lehet 

főleg (trtSz.II,488); de akárcsak az eszpFesszó ez az üzlettípus is gyakran 
kocsmaként funkcionál, ezért azokat a neveket, amelyeket a kocsma, presszó 
szinonimájaként használnak, fölvette~ gyOjteményembe. 

!pgadó A csárdák szinonimájaként fordul elél,'a régiségben (A TEaZ.1604-tól 
adatolja--l, 936); az egyéb, inkább 'szálloda' jelentésÓcfogadókat nem gyúj
töttem. Csak kétrészes nevek alapelemeként fordul elő. 



Italbolt ,..J l-38. Aranyosgadány (Bar.152/15); Áta (Bar.184/5); Barátúr 
(Bar.51/2); Besence (Bar.257/6); Boda (Zsolt Zs.: Boda 461); Császár (Kom. 

. iOO e ve::; 

67/6); ·csem<út (Bar.133/15); Csikóstőttős (Bar.3/8);Dabronc.(Vp.I.7/2'); 
Erdősmárok (Bar.209/11); ErdősmecsKe (Bar.191/44); Erzsébet (Bar.19S/21); 
Felsószentmárton (Bar.277/20); Gerde (Bar.157/11); Gyöngyfa (Bar.170/3); 
Hegyszentmárton (Bar.251/4); Királyegyháza (Bar.149/59); Lúzsok (Bar.2B8/11); 
~ecsekpölöske (Bar.43/7); Mogyorósbánya (Kom.9/14); Nagyhajmás . (Bar.~6); 
Németi (Bar.179/3); Nyírcsaholy; Oroszló (Bar.42/12); Pogány (Bar.16l/14); 
Salarnvár (Henczi: NO.33:19); Sáska (Vp.I,18/2); Sumony (Bar.16'S'/38); Sumony 

;vo .... :::ro c -

(Bar.165/54); Szigliget (Vp.I,52/1S); Tésény (Bar.176/2D); Tiszacsécse; Udvar 
(Bar.232/15); Vejti (Bar.306/10); Versend (Rar.219/8); Zalaerdőd (Bp.I.4/24); 
Zalagyömrőd (Vp.I~9/35); Zók (Bar,151/1G)' 

A II. világháború után keletkezett szó, tulajdonképpen kocsmát jelent 
(vö.ÉrtSz.III,573; A~ ). 

Kafana A szerb-horvát kafana 'kocsme'.·· 
átvétele. t4~:J- Beográdon használattba (Vajd.I,110). . 

Kocsma(l-21B.Ácsteszér (Kom.74/32); Ádánd (Som.36/14); Adorjás (Bar.279/!); 
Ág (Bar.ll/12); Alsómocsolád (Bar.ll/17); Alsónána (Tol.103/35); Apátvarasd 
(Bar.114/S); Aranyosgadány (Bar.152/l5); Ászár (Kom.65/46); Átány (Hev.III,B/52); 
Babarc (Bar.218/33); Badacsonytörd!emic (Vp.I.49/9); B~ót (Kom.8/27); Bakóca 
(Bar.40!31); Bakonya (Bar.I2a/24); Baksa (Bar.171/15); Balatoncsicsó (Vp.I, 
19/1B); Balatonederics (Vp.I.50/7); Balatonrendes (Vp.I~47/83); Bánfa (Bar. 
lOO/B);Bár (Bar.210/28); Baranyah:lflé9 (Bar.284/4); Barátúr (Bar.51/2); Bárso
nyos (l(om.63/B); Basal (Bar.83/9); Bazsi (Vp.I,17/23); Besence (Bar.257/6); 
Boda (Bar.127/21); Bodrog (Som.124/B); Bogádmindszent (Bar.246/15); Bogdása 
(Bar.262/l2); Boldogasszonyfa (Bar.64/l5); Boldogasszonyfa (Bar.64/30); Bonyhád 
(Tol. 77/289); Botykapeterd (Bar. 88/12) ; Bükkösd (Bar .122/59);- Cún -(Bar ~307 / 6) ; 
Csatka (Kom: 76/22) j Cserdi (Bar.126/4)j Csikóstőttős (Bar...1/14);Csonkamind
szent (Bar,138/7); Dabronc (Vp.I.7/25)j Dabronc (Vp.I.7/73)j Demjén (Hev.I. 
45/30); Oiflilyebel'ki (Bar.124/7); OrávacsJti (Bar.31O/6); Drávakeresztúr (Bar. 
286/5); Drávapalkonya (Bar .311/6); Urávapisii (Bar .2B9/7); Dunafalva (Bar. 
205/16); Dúzs (Tol.5l/14); Egerág (Bar.162/24)j Erdősmárok (Bar.209/1l); Erdős
mecske (Bar.191/44); Fazekasboda (Bar.195/8)j Feked (Bar. 192/16) j Fürged (Tol. 
6/13); Genesapáti (Vas 28/43); Geresdlak (Bar.197/4D)j Geresdlak (Bar.197/102); 
Gige (Som. 170/19); Godisa (Bar.38/l1); Gógánfa (Vp.I.8/32); GörcsöNy (Bar. 
167/58); Görcsönydoboka (Bar.207/23)j Gyód (Bar.159/6)j Gyöngyösmellék (Bar. 

S 



101/26); Györgyén (V~j~I,lOl); Hajmás (Som.lSO/12); Hánta (Kom.71/23); Hegy
hátmaróc (Bar.12/3); Hegymagas (Vp.l.43/16); Helesfa (Bar.125/13)j Héreg (Kom. 
33/18); Hetes (Som.13B/24); Hidas (Bar.l09/31); Himesháza (Bar.l03/42); H~me
zővásárhely (Hajdú M.: Vásárhelyi-puszta,B6); Homorúd (Bar.221/34)j Hosszúhetény 
~ 

(Bar.ll6/20); Ipacsfa (Bar.291/6); Izmény (To1.74/3); Jákó (Som.162/12); Kapolcs 
(Vp.I,13/1B); Kaposszekcső (Bar.5/41); Kaposszekcső (Bar.5/51); Kátoly (Bar. 
20B/ll); Kékesd (Bar.199/16); Kénes (Bar.297/20); Keszü (Bar. 153/22) j Kétújfalu 
(Bar.l05/11); Kisasszonyfa (Bar.239/B)j Kisdorog (Tol.65/36)j Kisharsány (Bar. 
276/21); Kisherend (Bar.174/2); Kiskassa (Bar.lBl/16)j Kislippó (Bar.303/6)j 
Kismányok (Tol.B2/4); Kisnyárád (Bar.212/13); Kisvaszar (Bar.23/2); Koppányszán
tód (Tol.lB/23); Kórós (Bar.26B/6)j Korpád (Bar.72/7); Kovácsszénája (Bar.54/4); 
Kozármisleny (Bar.147/71); Kökény (Bar.160/2); Kökény (Bar.160/59); Kölked (Bar. 
225/97); Kővágótőttős (Bar.129/1B); Lánycsók (Bar.216/BO); Lapá~a (Bar.302/12); 
Leányvár (Kom.17/26); Lesencefalu (Vp.I,42/10); Lesenceistvánd CVp.I,33/2B); 
Liptód (Bar.211/7); Lothárd (Bar.163/16); Lovásznetény (Bar.120/10); Lúzsok 
(Bar.2BB/ll); Magyarmecske (Bar.237/27); Magyartelek (Bar.23B/IB); Maráza (Bar. 
202/13); Márfa (Bar.273/B); MáriagyOd (Bar.265/41); Máriahalom (Kom.23/1B)j 
Máriakéménd (Bar.214/5B); Máriakéménd (Bar.214/110); Martonfa (Bar.123/6); Máza 
(Tol.BO/51)j Mecseknádasd (Bar.llO/22); Merenye (Bar.Bl/B); Merenye (Bar.Bl/lB)j 
Nohács (Bar.223/5B3)j ~4ohács (Bar.223/61l)j Molvány (Bar.92/3)j l40nostorapátti 
(Vp.I.20/3B)j Monyoród (Bar.215/9); Nozsgó (Bar.74/24)j Mucsi (Tol.55/15)j Nagy
budmér (Bar.226/12); NagydoQ9za (Bar.91/10)j Nagykörű (Juhász B.: ND.l:42); 
Nagypall (Bar.121/19)j Nagypeterd (Bar.89/3)j Nemesgu~c; (VP'j.44/13); Nemes
I(etesztúr (Vas 128/15); Nemesvita (Vp.I.4B/39)j Nyírjá~;Nyírké$8sj ÓcsÁrd 
(Bar.IB6/10); Okorág (Bar.240/B); Oroszló (Bar~42/12)j Ózdfalu (Bar.~JI41/7); 
Palatabozsok (Bar.196/34)j Páprád (Bar.250/9); Parád (Hev.I.J6/31); Patapoklosi 
(Bar.B2/16)j Pécs (Bar.134/2532)j Pécsbagóta (Bar.15B/4)j Pécsudvard (Bar.154/l0)j 
Pécsvárad (Bar.117/107)j Pellérd (Bar.146/5); Pély (Hev.III,17/46); Pereked (Bar. 
137/5)j Perenye (Vas 24/24); Perenye (Vas 24/31)j Pett6Rd (Bar.96/5)j Rákospalota; 
Rátfalva (Bar.272/5)j Regenye (Bar.16B/B)j Révfalu (Bar.292/5); Rinyaújnép (Som. 
231/B); Rózsafe (Bar.93/19); Salomvár (Henczi: ND.33:19); sámod (Bar.27B/7); 

>CJV'VO 
Siklósbodony (Bar.IBB/Il); Somberek (Bar.20l/35); Somogyapáti (Bar.79/5)j 
Somogyaszaló (Som.130/6); Somogyhatvan (Bar.76/15)j Somogyviszló (Bar.77/9); 
Sumony (Bar,165/3B)j Sümegprága (Vp.I.16/28); Szabadszentkirály (Bar.150/14)j 
Szágy (Bar.35/6)j Szák (Kom.61/15)j Szaporca (Bar.30B/B); Szárász (Bar.B/5); 



Szebény (Bar.194/SS)j Szederkény (Bar.2l7/l60)j Székelyszabar (Bar.2l3/20); 

Szellő (Bar.206/2l)j 1?1~ (Bar.lSS/3)j Szentb4lázs (Som.16Sí'20); Szentdénes 
(Bar,9S/6)j Szigetvár ar, /93); Szigetvár-Hobol (Bar.87/S70); Szigliget (Vp, 
I.S2/1B); Szilágy (Bar,132/9)j Szilvás (Bar,172/6); Szombathely (Vas 37/1010); 
Szőke' (Bar.177/9); Szőkéd (Bar,173/4)j SzOr (Bar.200/26); Tab6d (Tol.69/12); 
Taliándörögd (Vp,I,lO/lB); Tapolca (Vp, 1.29/124); Tarnaméra (Hev.III.S/4S); 
Tenk (Hev,IIL.4/1S); Tésenfa (Bar.309/12); Tiszak6r6d; T6falu/Hev.II.3/"); To
rony (Vas 33/13); Tuzsér (Rétköz'397); Udvar (Bar.232/1S); Vasszilvágy (Vas 
22/21); Várdomb (Tol,lOS/lS); Vejti (Bar.306/1Ó); Véménd (Bar,193/91); Vigánt
petend (Vp.I.12/1S); Villány (Bar.269/79)j Vlz50ly (B9M~: ND.3S:1S); Vokány 
(Bar.190/8); Vokány (Bar.190/22); Zalaerdőd (V~/24); Zalahaláp (Vp.I,24/14); 
Zaláta (Bar.304/1I)j Zánka'(Vp,I.31/16); Zengővárkony (Bar, 115/22) , ' 

A kocsma, régies korcsma elyan vendéglát6ipari üzemet jelent, amelyben főleg 
szeszes italokat lehet kapni (~rtSz.IV,277; Czf.III,918), 1405 körül tól adatolha-

,~ . 

tó, Nyelvünkbe valamelyik szláv nyelvből került (TESz.II,SlS). Az r nélküli kocs-- --o 
ma formákat az Ipoly-völgyben találjuk legkorábban, ez lehetett a jelenség kiin
dulásának centruma (k;~~g!-~: ~1Ny~. V,164-6). 

Kocsmahivatal "J Zalahaláp (Vp.I,24/14). A kocsmát emlitik tréfában kocsma
hivatalnak (vö.SúI'iSz.218). 

I(ricsmi ' rJ l-6. Ácsteszér (Kom.74/32) Hetes (Som.138i24); Homorúd (Bar. 
2Z1l34); ~~za (Tol.SO/4); Pilisszenilélek (Kom.13/26); Zalahaláp (Vp. 1.24/14). 

Az argóból származó szó, amely az alacsonyabb nyelvrétegekben is elterjedt 
már a kocsma tréfás-bizalmas emlitéseként. Az arg6ba a szlovák krlfma átvételéként 
került (TESz.II,SlS») e»eHe~ ct ... ~~"r -':>-:fll(.l,tAty\·~ 1~~\icJun Cdo ,1:-) 

k'Ytt'\1.1 I ~f'VU I 'wV)~h!,e , ~'1 \Q. l-sb~~ t'fOI'l1A,'V\-:Jr.'v1ln L k'l~) 
.t-it"le.4 ~ M~~''a-é'!)élfCf t'h:rs.~Z(JJ.r3~· ~XVIll)1b~). 

í(rimó rJ l-2. ~1áriahalom (Koo.23/18); Nyirparasznya. Az argóból terjedt el 
a bizalmasabb köznyelvbe, kocsmát jelent, 

Lebuj Uibuj Sümeg (Vp.I.ll/S8), 
Rossz hirű, gyanús elemek látogatta kocsma, mulatóhely (ÉrtSz.IV,617), 

Az alapelefm1é válásr61 1. 1-q - go i !7Ö"" t'lr1' Lj.IX. J '3.11 • 
Poharazó ~Pécs (Bar,134/1072). Olyan italbolt, borozó neve, amelyben poha-

rankén1; lehet az italt (főleg bort) fifgyasztani. ' - v 
Presszó ri l-49, Alsónána (Tol.103/35)j Bakonya (Bar.128/24)j Baksa (Bar.17l/2l); 

Bár (Bar.210/28); Beremend (Bar.320/39); Boconád (Hev.III.6/42); Bogyiszló (Tltl, 
98/58); Csikóstőttős (Bar,3/l3); Dalmand (Tol,SO/16)j Dráaafok (Bar.2S9/34); 

b 
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Drávasztára ,(Bar.293/5); Ounaszelcs6 (Bar.204/49); Egerág (Bar.162/24); Erk 
(~~v.III.9/29); Görcsöny (8ar.167/58); Héreg (Kom.33/18); Hevesvezekény (Hev. 

, r-- ' 

III.14/S); Ikervár; {KaposszekcsJ (Bar.S/U); Hódmezővásárhely (Hajdú t4.: Vá-
, ' ........ _____ "::;':;'1,. ~~ ... "~_~~> •• u,,~<,- . ~ 

sárhelyi-puszta,84); Kakasd (Tol. 72/51); Kisdorog (To1.6S136)l'Magyaregregy 
(Bar.31/26); Medina (T01.90/413); Nagydob6za (Bar.91/lD); Nagyecsed; Nagyút 
Hev.II,9/8); Nyirjákó;Nyírkéres; Oroszló (8ar.42/12); Palotabozsok (8ar.196/34); 
Palotabozsok (8ar.196/61); Pécs (6ar.134/28); Pécs (8ar.134/37); Pellérd (Bar. 
146/6); Pély (Hev.III.17/6S); Sásd (6ar.28/46); Sellye (8ar.263/38); Somberek 
(8ar.201/3S); Szedres (Tol.91/102); Szomód (Kom.28/1S); Tapolca (Vp.I.29/147); 
Tarnaméra,(Hev.III.5/45); Teklafalu (8ar.107/2); Té~ny (8ar.176/20); Tevel (Tol. 
62/38); Tyukod; Véménd (8ar.193/91); Závod (Tol.64/1S). 

Az ÉrtSz. szerint az eszpresszó bizalmas stilusárnyalatú alakvéltozata 
(ÉrtSz.V,830). Az én nyelvé~zékem szerint már elszakadt a két szó egymástól, a 
presszó jelentése tulajdonképpen már'kocsma{. Stílushatása jóval pozitívabb, , 
mint a kocsmáé vagy az italbolté, ezerrt napjainkban a legtöbb italmérő hely ezt 
a nevet kapja. 
t,1utatja ezt a népnyelvben való nagy elterjedtsége is. 

Resti eJ l-lD. BUk (Vas 7/40); Harkány (6ar.280/201); Homokszentgyörgy 
(Som.228/43); ,Kisújszállás; Ócsa; Pécs (8ar.134/1725); Püspökladány (PUspökla-, 
dány 142); Salköveskút (Vas 23/99); Sellye (Bar.263/97); Sümeg (Vp.I.ll/88). 

A resti 'vasúti vendéglő'-t jelent (ÉrtSz.V,1007); az idézett neveket vi
selő vendéglók is mind az állomások 'épUleMében vannak. A névaCégfeliratban 
szereplő restaurant megcsonkításával és kiCSinYító-becéz~ képző hozzáadásával 
keletkezett (T65z.III,J92). 

Ta~paló~:Talpalló Gyomai talponálló (Gyoma 477). Vö. a következő szócik-
kel. 

Talponálló rl l-S. Balatonrendes (Vp.I.47/33); Bonyhád (To177/101); Füzes
abony (Hev. II. 7/79); Mátészalka ; Simontornya (Tol. 4/56). 

A talponálló új szó nyelvünkben, olyan kocsma, ahol nincsenek ülőhelyek, 
a vendégek állva fogyasztanaK (~rtSz.VI,462). 

Topogó rVSimontornya (Tol;4/S6), A Talponálló szinonimájaként fordul ,elő. 
Utasellátó ~1-2. Harkány (Bar.280/201); Pécs (Bar.134/1725). A Resti szi

nonImája. Érzésem szerint meglehetősen hivatalos ízű. Beszédben még nem hallottam. 
vendégfogadó "Szállásadásra berendezett egyszerű, kisebb vidéki vendéglátó 

i.izem; kisebb,egyszerűbb szálló és vendéglő, fogadÓ." (Ért5z.VII,32S). A régiség
ben gyat<ran előfordul csárdák szinonimájaként, osaJ. az ilyeneket gyűjtöttem. 

Vendéglő IV l-6. Belvárdgyula (Bar.175/2); Boldogasszonyfa (Bar.64/1S); Domb-

~ 



rád; Nagykörű (Juhász D.: ND. 1:42); Szőke (Bar.ln/9); Tésény (Bar.176/20)j 
~ . 

. A vendéglő az étteremhez közel álló nagyobb vendéglátó ipari üzemet jelent. 
(ÉrtSz.VII,326; CzF. VI,92l). Csak a ~ocsmák szinonimájaként használtakat gyűj-

/v'-' 

töttem. 
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l. A KOCS~~ (ÉPÜLETE) A MEGKŰLÖNBÖZTETÖ RÉSZBEN MEGNEVEZETT 
HELYEN VAN 

f·lakrotá jr6l elnevezett csárdát, kocsmát nagyon keveset találni,· ami t térmésze
tesnek tarthatunk, hiszen ehhez egy csárdának meglehetosen nagy területen kell 
ismertté válnia, ami ezen intézményeI< súrlíségét tekintve elég nehéz lehet. lia 
ez az ismertté válás viszont nem történil< meg, al<l<or a név nem hordoz elég in-

..-
formációt, így nem szolgálja a használókat. (A Hortobágyi csárd~év, Ra me§fléz-
z[il< az 1. sZ!Írmj térképet;" ~, legalább 25 csár~át jelölhetne. Hogy mégis 
a ~látai csárda '.kapta ezt a nevet, abban létrejöttének ideje - ez volt az első -, 
nagysága, látogatottsága, helyzete - a Hortobágy közepén van - játszhatott sze
repet.) 

HortobáQVi ~csárda A hortobágyi kilenclyukú hídnál áll. Zoltai adatai 
;OVO" 

szerint l699-ben építették (Oebr.Szemle VIII ,277). Országszerte, s talán még 
határainkon Idvül is ismert csárda. Nevét számtalan helyen emlitik ilyen formá
ban (Béres 42,50; Szúcs S.: Pusztai szabadok 155; Szabó I.: Oebr1KépKal.XXX,79; 
oebr'i'Tö~t:II,360 síb.tA csárda építészeti történetér6i' többen ';rtak (O~b'P.170; 

\,.. ..... 'I,.;... 

Hortobágy 225~230), s a Hortobágy térképen is rendszeresen feltüntetik. 1750 
körülrol egy I<éz:!ratos térkép a csárda környékéről (HB l<ézirTérlt.23,207), ennek 
kicsinyített másolata lBlO-körülrlíl (uo. 46), az 174B-as "Oiversorium Hortobágy" 
c. térkép (uo.147 i' a térkép fényképét l. a l4B és 149. lap között). A mai 
útikalauzok (pl. 0tb{f.157) és néprajzi murn<ák (pl.Béres belső borító) térképei 

, u 

is jelzik. 
Nevét az egész tájegységrólkapta, amelynek legnagyobb és legfontosabb 

csárdája volt, és nem a mellette lévő fnlyóról. Ar Néprlex. is a helytől szár
maztatja a nevét (1,464). 

Kishortobágy "eriggy be Kis-Hortobágyho, Jakab bátyádho, öntse tele, majd 
elintézzük!" .~ 34); A Kishortobágyi alakból rövidült, l. ott, 

Kishortobágyi 1914: Kis Hortobágyi csárda (Révai-Lex. Hortobágy térképe a 
X, 278-9 oldal között); Zoltai Kishortobágyi csárda (Oebr.Szemle VIII,273) 
Béres "a kis-hortobágyi: •• csá'i-dában" és Kis-Hortobágyi csárda (Béres 40 és belső 
A/VC uooC 

borító), a O~~; Kishortobágyi csárda (157, 177) irásformában emliti. 
A csárda a Hortobágy peremén, balmazújvárosi földön, az ún. Kishortobágyon 

áll (l. Révai-Lex. Lh.; Zoltai Lh.). A 18-19. százat.-fordu16ján épült (0~b'tP.177). 

3 



Nagyhortobágyi 1914: N./jgi} Hortobágyi csárda (Révai-Lex.X,276-9. oldal 
között/Hortobágy-térképen). Zoltai nagyhortobágyi csárd~; Béres ~agy-hortobá-

;o:;;::x: , ; c _ 
gyi csárda (Béres liO), a OebrP. "Nagyhortobágyi ••• csárElák" (16B) irásváltozat-

~ . 
ban r'.özli. 

A nevét la tulajdonképpeni Hortobágyról,a Nagyhortobág~ról kapta. Emlitik 
Hortobágyi csárdaként is. 

Hegyháti Högyháti Mágocson van. A falu a hegyháti járáshoz tartozott ré
gen (Bar.4/51); Hivatalos neve (Hegyháti kisvendéglő) lehet, hogy a népi névből 
származik, de az is elképzelhető, hogya Hegyháti ÁFÉSZ vagy valamely hasonló 
szövetkezet tulajdona és innen kapta nevét. 

B. ~al~!y_b2!~E~~~~~~_(mikrotáj) 

Ágasegyházi ágasegyházi csárda (Szacs S.: Pusztai szabadok 154) Ágasegy-
~ 

háza Kecskeméthez tartozó puszta volt (Hnt. 940), me már önálló település 
(FNESz.40). 

Ágasházi '" csárda Kecskemét közelében (NéprLex.I,466). Valószínűleg az Ágas
egyházi csárdával azonos. Hogy a névnek van-e ilyen alakváltozata, arról nincs 
tudomásom. 

Almádi ~csárda Veszprém és Zala megye egykori határán állt (Néprlex.I,467). 
A Hnt. csak a mai Balatonalmádit emliti (944), ha róla nevezték el, nevünk nem 
ebbe a,típusba tartozik. 

-Almási r-csárda Csárda Ágon az Almás nevCi pusztán (8ar.17/57; vö.17/56); 
Alsóbogát ~ cs.[8rctg7 Gönczi említi mint az 1863-as összeatásba fel ~ 

....................... 

vett csárdát (Gönczi 220) Somogy megyében volt, pontos helyét nem tudjuk. Is-
merünk Alsó-Bo~át e;dó- és/vagy pusztanevet Eddéről, Segesdről, ,:ÖtvöskbnYiból 
(Som.1l7/24; 207/372, 374; 212/111). Az első kettőt a Hnt. is említi (947), 

Als6nyíresi "Alsónyiresi, u.n. "Betyár csárda" (Gönczi 220), "Alsónyire-
, """""'" si ••• csárdák bérlői" (uo.221). Somogy megyei csárda, valószínCileg a Mezöcso-

I<onya melletti Alsó-Nyíres pusztán levő (vö.Som.134/195, 197; Hnt.954). Talál
ható még Somogyban más helyütt is Alsó-Nyíres (vö.26/162; 94/147; 137/304); de 
az ezekhez való lokalizálás kevésbé valószínű. Vö. Nyiresi. 

Angyalházi "Az angyalházi csárdában, a szoboszlai földön"C~.: Pusz
tai szabadok 145). A hajdúszoboszlói határ Angyalháza (Horto~ágy 225.o1dal 
előtti térkép; Szúcs I.: OebrTört. 11I,B76. lap utáni térkép) nevű részében 

;vc 
állt. Talán azonos a Korpádi csárdával. 

~ 



Aradi'" -csárda (Som.nO/llO); egy 1863-as összeírásból idézi .Gönczi: 
Aradi us.Lclrdal (Gönczi 127). Böhönye határában a nagybajomi út meíl~tí állt. 

;o;:;x:: 

t>1últ századi források ismernek itt Arad határrészt (Som,nO/89). Lehet, hogy 
ez összefügg a közeli Szenyér Arad-pusztájával (Som.lOS/116; Hnt.966) • 

. Aradványi ,..,csárda Zoltai l77tl-tól ismeri (Debr.Szemle VIII,277), de a 
H8íkézirTér~,. már l771-b6l";datolja (26). lBOO I,örül újabb térképen szerepel 
~ v 

(i.m.32). Aradványpuszta ma már Nyiradonyhoz tartozó település (FNESZ.59). 
,ArkoSi Arkusi-csárda Orávafokon volt, a dúlőről kapta a nevét, amelyen 

állt (Bar.2S9/ll9). 
Bal(onyi ol -kocsma Kishegyesi csárda, a Bakony nevű határrészr61 nevezték 

el (Vajd.III,44). 

,Balakányi Balakáni-cslÍrdaf P • Balakányi, 2 csárda Csárd~ Heresznyén a 
Bal::tkány (Som.234/52) nevű szántón (Som.234/S1). Nint pIiIsztát a Hnt. is megam-
r e 

líti Balakány alakban (980)., 
Balátai . '.. ~ P. ",,~léi#;:i csárda, már nem is ismerik a nevet (Som.203/+). 

A puszta neve a Hnt.-ban is megvan: Baláta (977; vö. még Som.203/3B,Sl), 
Ballai lBB3. ..J -csárda. A gyomai határban vol t. Neve a Csuda-ballá-ból 

származik (Gyoma 425), l. ott. 
,Balpüspöki 1886: ..I csárda 1915-ben ~lbontott amtlebrói csárda (Hev.II4 2/86). 

Balpüspökiben volt (vö.Hev.II,2/107; Hnt.980). 
Bankházi P. ,Jcsárda Hajdan híres csárda volt a Kiskunlacházához 19S0-ben 

csatolt Pereg NadfBankháza pusztáján (PJK.126; vő.Hnt.981; FNESZ.50B). 
Baráti ~ ••• cs./árda/ Gönczi idézi egy 1813-as összeírásból(Gönczi 212). 

fC ;: " oc 

Somogy megyében volt, talán a Baráti-puszták valamelyikén (Som.27/56; 211/278). 
Rajtuk kívül még több Baráti előtagú földrajzi nevet találunk a Som. mutatójában. 

Bárdi-házi ri-csárda Kisgyalánban volt (Som.141/103). Valószínűleg egy 
háznévböl alakult dúlőnév lehet a"megkülönböztetó tag. Bárdi-házi-dü1ő; p 
Bárdiház dűlq (Som.141/109. 

l3edóháti 1889: ""csárda dűlő (I*! KézirTért.30l). 
Bereki "Csárdák .... BerekL" ('~~r! ~1észát*s: Nyr.1O:144). Semmilyen I,öze

lebbit nem közölnek róla, igy lokalizálhatatlan. 
Billege a/ l. ~ Tapolca határában volt egykor 

(Gyöngyösi ~) 
2. lB32:~la megyében volt a nagyvázsony-nagykanizsai úton 

(Sceram: Nyr.91:48B). 
rvv<> . 

b/ '" csárda Tappica és Lesencetomaj között volt 
VálOsi cs. 4; NéprLex.I,467; Vp.I,35/110). 

~~ 

(Gyöngyösi cs~ ),4; 



8illegei 1858, 1943: ~ csárda (Vp.I,35/110); Billégei csárda (Vp.I, 
29/356); billegei csárda (lIMTSZ.I,760). 

A Billege és Billegei címszó alatt felsorolt adatok valószínűleg egy csár
dára vonatkoznak. Az a/2. név okoz problémát, de - mivel a nagyvázsony-nagyka
nizsai út Tapolca mellett mehetett - ez is a többi közé illeszthető. A csárda 
a nevét lalán a környező határrészről vette nevét. (Kevésbé valősainú, 110gy ez 
fordítva történt. Ezt biztosan történeti adatokkal lehet eldönteni, de ezek 
sem á~ltak rendelkezésemre.) lesencetomajban F6ső- és Asó-Billegét ismernek 
(Vp;I.35/64; 185), s a szomszédos tapolcai határban is van Billege (Vp.I.29/355). 
A Hnt. is felsorolja a lesencetomajhoz tartozó Billege pusztát (1004), s a CzF.-= ban is szerepel egy Billeg mint népes "Szala" megyei puszta. Ez utóbbi esetben, 
ha lakott helyen áll t a csárda más l~·) tipológiai osztályba tartozik. Va
lószínűbb azonban hogya lakott helytől távolabb magányosan állt, s esetleg 
később telepedtet., mellé (vö. ft. '!lov.:!o'lO,:>\.), 

Esetleg a Billege mint csárdanév lehetett a korábbi, a csárda állapotára 
utalt (Billegő; vö. Aligáll). Erre semmilyen bizonyíték sincs. Alaposabb levél
tári kutatás alapján bizonyára választ kaphatunk a név eredetére. 

Bocori "'-csárda Ebergényben volt (Zala 48/5); 
Bocskád ~ Gönczi idézi egy 18l3-as összeirásból; Bélavár határában volt 

;::::= 
(Gönczi 217). 

lVQ . 

Bocskádi ~ -csárda (Som.206/161); lB65: Bocskadi csárda (Som;227/13); 
Somogyudvarhely és Bélavár között volt. A Hnt. említ egy Udvarhelyhez tartozó 
Bocskád nevű pusztát (1007), és a név ma is él dúlőnévként (Som.206/154), ahol 
a csárda is állt. 

Bodoglári "bodoglári csárdában" (~aID: Czirok.94), "bodoglári csárdápól" 
(SzOcs S.: Betyárol( 147); Bodoglár ma Kiskunmajsához tartozó település (FNIilSZ. 
114), "régebben puszta lehetett (vö.N!gy Czirokll.47; Hnt.lODa); Hogy ilyen né
ven létezett-e csárda vagy csak a környék valamelyik csárdáját . (pl. a szanki 
Fakilincsest) értették rajta a szerzők, nem tudom eldönteni (vö.Sz(ics S.: Pusz-

~ 

ta! szabadok 154). 
BQdzási Pó ~csárda A lápafói Bodzási dOlőben állt, még a múlt század 

közepén lebontották (PT.II,330). . 41 
Bordás ~ Gönczi emliti az 1813-a8 összeírásból (Gönczi 212). A k~ánc8ai 

N ~ _-

erdő szélén állt. Kálmáncsán ma is ismernek Aaó- és Fóső-Bordást (Som.237/43,7l). 
Tudnak itt (237/72) egy I<oplaló nevű csárdáról is, valószínű, hogya Bordás név , 
is ezt takarja. 

~ 



Borréi P. horréi csárda Szekszárdon volt a Borrá pusztán (PT.III,308~ 
To1.B9/434) • 

Boszintó 8oszént6 Lés.]1árda Csáraa volt Bodvica határában, Gönczi idé-
I 

zi megemlitve, hogy már lB13-ban is megvolt (Gönczi 211). Bodvica valaha önál-
:.. ....-

16 község volt (Hnt.lOlO) Nagyatádt6l nem messze. A Bosszintó ma is élő helynév 
Somogyban, ismert Nagyatád határában is (Boszént6: rossz szántóföld - Som.217/ 
51B), és közeli Háromfán (Som.224/141). 

Bőtefai Bötefaji-csárda Als6nemesapátiban volt a Bótefa nevű határrészben 
(vö.Hnt.1022; Som.43/51,64,65). 

Brassói a/ 1770: "A Brassónál Csap Szék fog erigáltatni"; 1774: "a Brassói 
és Trimpói két Csap Székre" (H.Fekete: r4NyTK.102.sz.4B). 

iU c QUe 

b/ 1796: "a Brassó Kertsnához"(H.Fekete; MNyTI<.102.sz.4B). 
;V;;;:;V '"""" . 

Hajdúböszörmény határában volt, más néven Békás, 
Brassózugi 1836: Brassó-Szugi Csapszék Hajdúböszörmény határában volt 

(H. Fekete: MNyTI<.102.sz.4B), ugyanez évben egy kéziratos térkép is jelzi (HB
KézirTérll:. 301). 

Bugac 1853: ~ugacz Debrecen melletti csárda volt egy homokos pusztán 
(É.Kiss: NO.21:21). ,..,......,... 
~ ,J-csárda Bajzán volt a Busz nevt1 határrészben (Vajd.I,57). 
B~-1vári ~Gyékényestől nem messze volt. Gönczi egy IBI3-as összeirásból 

, ,...... . .. 
idézi (Gönczi 212). A Buvár. határnév ma is él Gyékényesen (Som. 204/110) '. 

;vo;7""' 
Csabacst1di "a csabacsüdi csárdához" (Szűcs ~.: Betyárok 177). Csabacsűd haj--

dan Bél<ésszentandráshoz tartoz6 puszta (Hnt.1035), ma önálló falu (FNESz.153). 
Cserecsákó. 1853: "Cserecsákó: Határrész és csárda. Diószeg, Bihar." (É.Kiss: 

ND.21:23). A Hnt. is jelöl Cserecsiákó határrészt, amely Nagykátához tattofo'tt'" 
(Hnt,I044), 

l§mj. ri cs.lárcta! Csárda' volt a Csurgóhoz csatolt Alsok határában. 
egy l863-as összeírásból idézi (Gönczi 218), 

"'""'"'"'" ti Caer határrésznév ma is él ott (Som. 202/287; 353; vö.Hnt.1044), 

Gönczi 
~ 

Csertelek ~Egy l863-asösszaírásb61 idézi Gönczi, Visonta határában volt 
• 

(Gönczi 218), .... = c 

Csicsali ~-csárda A Kötcse és Somogymeggyes közötti Csicsal pusztán volt 
. (Som,6l/?; vö, Hnt,1048). . .t! 

Csicsalpusztai "CsicsUpusztai .. ,csárdák . bérlői" (Gönczi 221) K1{cse és 
. ~ 

Somogymeggyes között volt (vö,H~1048). 
Cs6lyosi ~ Kiskunfélegyháza és Szeged között volt 

Félegyházához tattozó Cs6lyos pusztán (Hnt,I053). 

A ':J 

(Nagy Czirok 289), a 
.- ... <: 



_ '1;0-

Csudabrilla 1870-79: Csudabtilla csárda (Gyoma, 431). 
CsudabQllai 1766-85: Csuda-balai tJh. tÍ:/irtshausl Az 1703-ban elpusztult 

CsudabQlla falu nevét viselő határrészen volt az a csárda Gyomán (Gyomái; 425, 
431; vö. Hnt.1057). 

Csurgasz ~csárda Boncodföldi puszta, (Hnt.l057) csárda állt itt valaha 
(l. a következő szócikk) 

Csurgaszi ~-csár0~ Boncodföldén állt valaha, a .Csurgasz novú határrész
ben (Zala 28/15,11; vö. az előző szócikkel). 

Oáli al 1800: ov Csárdánál; lB22: ... Csárda (~nczefi: t·lakó 159); 1829: "A 

Lelei és Dáli csárdál<'~ (uo.195). ; 1839: ~ Csárdák; 1849: "'Dáli csárdákat" 
(uo.159). Makó bxttárában Oálonvolt, az eg~<ori Dálegyháza környékén (uo.158). ----hl 1790: ("Korcsma; 1797: "Oáli Kor"ternáért" r,lakó hi:tiárában volt (uo.159). 

Dallai Dal1aji csardá P. ~ csárda A Sirok~tárában levő Oallán (Hev.I. 
33/168; ftnt.1062) volt. ~est~ szerint nevét a szegénylegények dalolásáról kapta 
(Hev.I.33/168). 

Diófa al ",(To1.95/23); 

h/ N-Gsárda (uo.). 
Harcon volt egy diófákkal beUltetett területen. 
Diófás 1967: " csárda (Tol.95/23).~. az előző szócikket. 
Oimfási al I" (To1.95/23' 

bl ~ -csárda (uo.). 
L. a . Diófa címszót. 
Doboz-Negyed rJ csárda Az Orosháza környékén .1850 köriil meglevő csárdák közt 
sorol ja fel Szabó F. (Szántó K. r.t1z~vk.1959:53). , BOboz.,.(';legyer 

;:;; 

egy.Doboz községhez tartozó puszta (volt) (Hnt.1074). 
Uoragi 1855/58: rJ csárda, Ozora mellett volt (ToL 3/387) • 

Elepi al rJcsárda (Zoltai: Oebr.Szemle VIII,277), 
bl ~vendégf~gadó (i.h. 279; ~llér F.: HB Napló XLIII.287:7). 

1761 ószén épült a mátai és a balmazújvárosi utak találkozásánál, Bébrecen 
ún. ,Elep pusztáján (vö.Szúcs I.: ObTqrt.III,876. lap utáni térkép; Gellér F.: 
HB Napló XLIII.287:7), ~ Kad;r~s folyó mel1ett.(Zoltai i.h. 279). Ma Kadarc~i 

~ 

csárda náven ismert. 



- ~1-

Epreskerti ,... cs. Lárda7 (Zoltai: Door.Szemle VIII,277); "csárdák: ••• epres

kerti" (Szabó r.: iJebrKépKa1.XX)(,79). A Bebrecen határába ültetett Epreskertben 

volt (Zaitai:'i.h.281), a DebrTört. szerint inkább városi mulató volt, mint csár

da (II ,361). 

Erdő 1. ,.., csárdl!' útmemti csárda közel Ácshoz, Komáromhoz tartozik. Ez a hi

vatalos neve is (Kom.49/_. 

2. ",csárda' Útmenti csáeda Vérteskethfllynél O<cm.GO/91). 

Eresmizsei P. "Eres 1,1izsei csárdátul" Alattyán határában vol t. P. szerint 

Eresmizse puszta egykor falu volt (PI<5z.B). 
Évasárja 1853: "Éva Sára: Csárda az országúton" (É.Kiss: ND.21:26). A Ha§y

kerekihez tartozó Évasárja pusztán (Hnt.1098) lehetett. 

Fegyverneki ""csárda 1731-oen állított pusztai csárda a Debrecenhez tartozó 

Ondód pusztához csatolt Fegyverneken (vö.Zoltai: De\Jr.Szemle VIII,278; Hortobágy 
r .. 

221~-5 közötti térkép). I<ésobb Lától<ép néven vált ismertté (Zoltai:i.h.277,278; 
.. - .... 

uo. Oebr.-i halmol< 36; Gellér: I-IB Napló XLIII.279:5). 
"-

Gerendási ",csárda A mai Gerendás falutÓtCvö.FNESz 238) három és fél km-re 

keletre volt (Szabó F.: Szántó 1<. r'lúztvk.1959:49). A ma is létező falu 182li-ben .. 
alakult (ll0), a terület Gerendás néven Békéscsabához tartozó puszta volt (vö. 

Hnt.lllll). A csárda 1850 körül még megvolt (Szabó F.: Lm. 50,53). 

Görösfláli .... csárda lSn-ban összeírt csárda (Gönczi 212). Valószínűleg a So

mogy megyei I<istamásihoz tartozó Göröooálpusztán';olt (vö.Hnt.1l50). 

Gyalán 1832, 1837, 1842: Gyalán diverticulum; 1853, 1863,1868,1891: Gyallán 

diverticuIum (8ar .145/73)' 1. a következő szócikk a/l. pontját. 

Gyaláni a/l. N-csárda; .P. N csárda Bicsérden a Gyalán nevű réten volt 

(Bar.145/73; vö. uo. 145/78). 

2. N-csárda; 1865: "'csárda Csárda volt ~ővágótőttősön (Bar. 

129/2[17), ahol ma is él a Gyalán egy szántó nevel<ém!IJ (uo. 129/222) • 

b/ 18B3: Gyaláni Korcsma Bicsérden volt, nem tudták lokalizálni (Ba~' 

145/+) • 

GyalUi n. .JÓzsef korabeli I<atcnai térkép : Gyalui T arda/?'): Tsarda/. 

Rég elpusztul t csárda I{unszentmárton határában (Kakuk: !<unszen"tmárton 28). A z_ 
határrész a törö!<!<orban elpusztult Gyalu település nevét őrzi (Lh.27). 

Gyöpi ",-kocsma Ladon van, a határrészről kapta nevét, ahol áll (Som.226/4). 

Györgyi ",csárda; P. tV csárda A Mágocs és Nagyhajtjés közötti Györgyi szán

tón állt (Bar.2/62; 4/113; vö. 2/63; 4/111). 



Hagymási Hajmásicsárdaj 1739: "a hajmás ér mellett levő közönséges kocsmán

kat"; 1927: Hagymásicsárda; 1938: ijagymási-csárda (Hoffmenn I.: Studium VI,Il) • ...... 
Tapolcafő külterületén volt , napjainl<ban már romjai se nagyon látszana!!> •. fl ma 

már nem használt Hagymás határrészről nyerte nevét, akárcsak a mellette folyó 

Hagymás-ér (Hoffmann István közlése). 

Hagyó ~ cs, arda] 1813,.ban létezett csárda a t·1arcaliboz csatol t Nagygom

bához"'közel (GÖf1C:~ 212) .ialán határrésznév a Hagyó, a régi Somogy vármegye 

másik sarkában, a ma Baranyához tartozó &'yöngyösmellél<en a Hnt.emlit egy l1agvó 

pusztát (1163). 

Hagyói rJ csárda Kisdobszán vol t csárda (Bar. 90/104) •. A közelb!ól ismerünk 

Hagyó pusztanevet (Hnt.1163)". 

Halápi a/ "'csárda (Zoltai:Oebr.Szemle VIII,277,282; uó.: Debr.tör.unalcm 

végén 108); "csárdák: ... halápi" (Szabó I.: DebrKépl(al. )(XX, 79). 

b/ "halápi csapszéknéÍ" $eb--;;.Szemle VIII,456), T \{Ild~: - --1731-benépült csárda a Debrecer:heztartozó Haláp pusztán (Zoltai:Oebr.Szemle 
,..... ... 

VIII ,78; vö.Hnt.1l6l~). A debreceni kéziratos térképek jelz~k 1771-ben, 1773-ban, 

1790 körül, 1840-ben, 1863-ban (H8KézirTérk.272) •. 

Hármas a/Lev Kunszentmiklós ,'18tárában volt(Senke I.: Nyr.4:3B3). ..... 
2. '" "Eldugott" csárda vol t a Hortobágyon, a Bágyi réten (SzOcs ----S.: Betyárok 135). 

?Q' 

b/·l. rJ csárda Hajdúböszörmény határában volt, egy 1764-es határ já

rás utal rá (!-I.Fekete:~lNyTI<'102.sz.63). 
~ 

2 • Hármes-csárda ; 1860: " N csárda Zimány, Patalo",", és Ifl.agyaratád 

határának találkozásánál volt (Som. 126/106) • Bogy mind a három részen lett vol

na 1-1 csárda, az gazdasági okok miatt nehezen elliépzelhetó. 

Hármas-határi lB14: Hármas Határi csárda" (Schram; Nyr.91:4C6). 

Hármasi l. Pl na Fülöpszállási részen csárd~ is v;n, Hármasi név alatt" 

(PJK.23). 

2. P. Hármasi csárda (Som.126/106).L. a, Há~nas b/ 2.-ben írottakat. 

A Hármas(i), Hármas-határi neveket viselő csárdák mind három határ:talál

I<ozásánál áll tal<. 

Hársas 1860: Hársas csárda (Som.n1!187); Gönczi egy 1813-as(t-lársos) és 

egy 1863-as (Hársas cs.Lárdal)összeírásb61 is ~~líti (~önczi 212, 218). Büssü 

határában állt a Hársas határrészen, amely korábban llárS;s erd5 volt (Som. 

131/179). 

Hársasi Hásosi-csárda (Som.131!187) . .l,AZ előző sz6cikkben írtakat. 



Határ a/ "'csárda Egyek-Debrecen határán volt, t:leggyes néven ismertebb 

(H8.I,7/280). 

b/ ,J I<ocsma Debrecen város ha jdani határán állt. ma már bent van a 

városban, a Határ úton. 

Hegyal jai a/ HegY"'allai csárdtt (Vas 181/28); 

. b/ 1857/60: HegyeI jai I<ocsma (uo.); 

IJádasdi kocsma. 

!-Iéki P. H4u l'J: ,Héki7 csárda (Pf\Sz.83); :v' csárda: Szabó F. szerint lB50 

körül megvolt (Számó !<. tl:úa Évl<.1959:59). Az Öcsödhöz kö;';l levő, de Tisze

földvárhoz tartozó Hék pusztán (Iint.1173) volt a szolnoki útban. 

Herny6s "I"'csárda Cs,írda a Hernyósban (Bar.2{~7/119); Bissén (Bar.247/l20). 

Hetényi ,J-csárda \folt eéérda Nat<on (Zo1.49/69). Hetény'határrésznév meg

létére utalnak a csárdálloz közeli Hetényi dűlő és Hetényi berek (119172,73).' 

~Iidasi 1."'cs.!.cirdil Gönczi említi mint l813-aan meglev1:i somogyi csárdát ........,..... , 
(Göncz i 212). Pontal helyét nem tudom, talán Hetesen lehetett. Itt él lJ' Hidas, 

,.....,- -
határrésznév (Som.13B/42), s talán a Gönczi említette egykori csárdára utal a 

Csárdai-mező (nB/60). Ezehl>lívli!még több Hidas élé Sornogyban, pl. Somogyjárban 

tlidasi-puszta (Som. 123/+ ). 

2. rV~csárda Szekszárdhoz közel álló útszéli csárda volt (Tol.99/324). 

(Hidasi határrászre vö. Tol. 99/371. 378, 370, 172 stb.). 

Homok P. N csárda Jászfényszarunál állt, "a' futó homokról vette elnevezé

sát." (Pll!<. 82), tehát a hely tulajdonságáról, ahol állt. 

Igási a/ 1777: ir.ási csárdánál; 1803: ,.; Csárda; lSD7: .-..csárdára; 1820: 

Igá"tsi csárdában; 1825: IOácsi Csárda, Igasy Csárda; 1829: "Igatsi Csárdáaak 

~ .. Igási Csárda; 1831: Igási ... csárcr.:íknak"; 1849: 
"I" . d" til 1·°66 . ,. • d· (I "'. 1'~I' 177) . A Mal óh t gacsl '" csal' a.<a ; _u : lr,aSl csar a.. nczeü: "f<3'<O ... < oz ar-

a .. 

tozó Igás határrészen állt (Inczefi: uo.; uó.: Néhány Cson.-i határnév ... l71). 

. bl Ili90: Igári korcsm~; 1797: "Igási korcsrnáért" (~i: ~1akó 177). 

L. az a/-ban írtakat. 

Juhé "'-csárda 1860-ig álló csárda volt. Erdősmecskén. Nevét a dúlőről kap

ta (A hirtelen emelkedőket szokták Jul1énak nevezni-Bar.19l/203); bár egyes -
adatközlők szerint azért mert itt a huszárak "Juchee!" szóval köszöntek (Bar.191/ 

202). 
I(akonya"l cs.5írdaJ Az 186i'l-as összirásba fel nem vett, da akkor meglevő 

csárdák közt sorol ja fel Somogyban Gönczi (Gönczi 221). Az Örtilos és Belezna . ..., 9.-' 
közötti l<akonya pusztán lehetett (vö.Som.199/l8; Bnt.1217). 
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Kakuszi pusztai Kakuszi-pusztai. csárda 1850 körül meglevő csárda Kétegy

házához közel (Szabó f .• : Szántó K. r·1úzÉvk.1959:53), Talán kapcsolatba hozható - ... 
a Kaku:cs 'Elekhez tartozó puszta' névvel (Hnt ,1217). 

Kaponyai P, '" csárd1! Szabadkai csárda vol t, minden bizonnyal a Kaponya 

nevG völgyes határrészen (Vajd.II,232), 

Karafingó '" (Turi t-1észáros: Nyr, 10:14ll), Lokalizálás nélkül;. kocsma. Ta-
,....,.~ 

lán a Kisú jszállás és Karcag között,. Kara jános, !<arahát nevú határrészen vol t. 

Nevezetes volt ez a hely még a századunl( elején is szekérmarasztaló saráról, a

melyen csak ökrök húzták keresztül a kocsit. ezért kaphatta tehát a Karafingó 

. nevet, mert "megfingatta" a lovakat (vö,Sz(ícs S.: Régi Sárrét 103~ ,uá.: Pusztai .... ... 
szabadok 135) 

Kara jános a/ ~arajánosban (Szúcs S.: Régi·Sárrét33j uá.: Pusztai szabadok 25). ,...... .. 
b/ Karajános-csárdához (uG.: Régi Sárrét 32; uá.: Pusztai szaba-

dok 25). L. Karajánosi. 

Kara jánosi I~arajánosi csárdában (Szűcs S.: Pusztai Szabadok 29). A Kisúj-
• 

szállás és Karcag között Karajános nevű határrészben volt. 

Kaszaperi '" csárda 1850 I<örül még mOkődő csárda a· mai Kaszaper (FNESz. 321) 

I(özségnél (Szabó F.: Szántó K. MízÉvk.1952:50,53). !(aszaper még a múlt század-.- ... 
ban is puszta volt (Hnt. 1228). 

KaszÓ P. ,. csárda Csárda. volt Somogyszobon. 

A,hagyomány szerint neve tJfuzsikaszó volt, amelyet Kaszóra egyszerűsítettek 

(Som. 211/116). Mivel a Kaszó Szentán egy lakott hely neve (5om.203/39). joggal 

következtethetünk arra. hogy Szobon is a puszta neve az els6dJ.eges. A Kaszó 

nevet a Hot. is emliti .mint Szobhoz tartozó pusztát.(1228.). 

Kaszói "Kász6i ... cs.Lárda7" Egy 1813-as össze'rásból idézi Gőnczi (uá.212); ,...,.......,.. 
Somogyszobon volt (l. az előző szócikket), de az esztergomi főkáptalané volt 

(u6.216) , 

.:.;K;:;.;is;;;;b;;;á;;;,bc;;;;n;,J,y.;;.i _,",_c_s...:.4::.,.á_rc...,,'1!=-í 1863-ban még áll t t,1ocsolád határában (gg':fZi 218). 

A Kisbábony talár. azonos a Hnt. és a Som. által emlitett Kis-Bábod-dal. amely 

\i puszta Mocsolád határáboo (Hnt.124; Som. ::-

Kisbaráti P. ri csárda t4a környéke lakott hely Somogyszob határában (1(00. 

211/286). A ~isbaráti pusztát említi a Hnt. is (1247). 

Kisbárdi N cs. !Jrdri! Göncz! szerint 1863-ban létezá csárda Somogy várme

gyében (Gönczi 221). Esetleg él Bárd-Szerász16hoz (vö.FNESz 91-2) tartozó Bárd 

. puszta Oint.985) egy része volt •. 

Kiserdői "'-kocsma I<ozármislenyben volt (Bar.147/77). A I(iserdő ugyanott 

egy dombos erOő, lakott hely is (8ar.147/76). 
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Kisgerendai Kis-gerendai-csárda I<özvetlenül az oJlszághatár mellett állt 

ez a berzencei csárda, 1953 körül bontották le (Som.205/27B). Kisperenda név

vel egy majort (Som.205/276; Hnt.1252) és egy rétet (Som.205/277) jelöltek. 

Kishomoki ~cs.Lárds7Csicsó pusztától három dúlónyire volt, egy 1813-as 

összeirásban szerepel (Gönczi 212). Csicsó azonos lehet a mai Somogycsicsóval 

(Hnt.l048j FNESz.377; Som.194/0) vagy annak ugyanilyen nevú pusztájával (~. 

194/26). 

Kismernyei ""'cs. Lf,rda] Mosd6s mellettt vol t, lBl3-ban szerpel t egy össze

irásban (Gönczi 212) ~40sd6s környékéről a Som. nem közölt Kismernye nevet, így ,............. 
pontos helye ismeretlen 

~oldtlsháti t<oldúsháti csárda 1309-OOn jelzi egy kéziratos Itérl<ép Ártándon 

(HB KézirTéri.288). 

KonrlorosfV(5zúcs S.: Betyáro!) 182; Szabó f.: Oé1aiUöldi Betyárvilág 67); 

:ra53: "Konclj!oros: 'ésircta. GyOl1'.a, ~s." (~NO.21:34).1. Kondorosi 2. 

!~ondorosi 1. rv csárda ({-Inánás 463). Az Lm. egy népdalt idéz) e.'t&v/- <.tfep
!cLJ..clÖ ,l,,,,\,, .:.> nW hvt A YJo/ Cst.fr',~e-. ~1!/-. 

2. ol csárda (~:..ab6 F.: Szántó !<.t4úzÉvk.1959:50,51,53; Néprlex. 

I, 464),l<ondorosi csárda (Gunda~ Alföld VII. 2:50). Az 1875-oen községgé nyil-_. 
vánított I<ondoroson (vö.FNESz 351; Hnt.1279) van ma. Az első házak megépilltéig, 

1878-ig magányos épület volt, csak az 1850-es évektől ánt vele szemben egy el

lenőrzésére telepített csendőr Ilaktanya (Szabó F.: i.h. 50). Ma is ál" épü-
~ . 

letét l827-ben építették (uo~, de a hagyomány szerint már korábban is állt 

ott egy nádból-sárból összetákolt csárda (Szúcs S.: Betyárok 182), ,........ ::: 

A csárdát nem régiben felújitották, s ma ismét várja a látogatókat (Népszava, 

CXIV.135:12). 

I<ópistyai ",.csárda Vejtiben van (Bar.306/1O; vö. 306/15, 64). 
Korhány ,""csapszék Berettyóújfalusi csapszék, 1815- ben és 1827-ben sze

repel l<ezÍI'atos térképeken (I-IB Kézir'férlo.·291). Korhány Berettyóújfaluhoz 

tartozó puszta volt (Hnt. 1281); 

I<órógy tv (~zűcs: Pusztai szabadok:103). L. Kórógyi. 
~ -

Kórógyi "csárdák: ... Kóróoyi" (lioH V.: Nyr.2:237), Szentes és Csong............... 
rád között letEtett, talán a Hnt. idézte közeli Szegvárhoz tartoz6 I<órógy-

Szent-György pusztán (I-lnt.1282). Az sem elképzelhetetlen, hogya Kórógyerről 

if kapta a nevét (vö. FUESz.353). Ez esetben a il tipalófai osztályba 
tartozik. 

Karestó ,.. 1813-ban meglevő csárda Drávatamási mellett (Gcnczi 212). A 

név ma is él ott Kórós-tó alakban, egy szántót jelöl (Som.247/42): 
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Korpádi ,",cs./árda/ Zoltai szerint 1783-ban keletl~ezett (Debl'.Szemle VIII,277). 

l-iajdúszoboszlótól ny~gatra van (Hortobágy 225.o1dal előtti térkép), valaha a 

15. sz-ban itt falu volt. 

I(őha~lmi P. ",csárda f{enlleres. és Kunhegyes közötti határrész a Kőhalom, 
egy régi kastély .omjairól nyerte nevét (PKSz. 59; PJk. 138), itt volt valaha 

egy csárda: , P. idejében még állt (uo). • 

Körösha jlati P. ,J csárda Öcsöd határában vol t, a Tiszaföldvá~an 
(PKSz. 83). A Körös folyó egyik kanyarulatáról elnevezett határrészen lehetett. 

Kö"telesi N cs.Lárda} Hajdúszovát alatt volt, ,Zoltai 1783-től ismer rA ada

tokat (Debr.Szemle VIII,277,281). A hajdan falu v~teles ~án volt 

J (Hszoboszló V .J. 
Kötönyi .kötönyi csárda Egy KiSkllr.halaS~o.1ISZédOS pusztán volt (Nagy Czi

ro!<: Pásztorélet 289). Kötöny puszta valamikor Tázlárhoz tattozó puszta volt 
~.. "." 

(Hnt. 1292), ma Harkakötöny néven velu van itt (FNESz 264). 

Kűudvari N vendégfogadó Debrecen egyik volt pusztáján, a Kőudvarban van, 

más néven Elepi vagy I<adal'csi csárda . (if:l tai: Debreceni Szemle VIII, 279; ~ 

lér: HB Napló XLIII. 287:7). Zoltai 1761-töl ismer rá adatokat (uo. 277), egy 
~ ... . 

I<ézlratos térkép már 1762-ben feltünteti (ekkor épült az állandó épülete -

Gellér: uo), majd 1787-ben is szerepel egy másikon (I'IB I<ÉzirTérll:.28B)~ 

• Laki a/ '" (Bar .297/20); 
=" 

b/ ,.J -falatozó (uo); 

Az elpusztult Lak falúról neveztél< el a helyet, ahol a kocsma áll (vö. -- , 

Bar.297/35). 

Lankai -iLonkai cs .Íárd-s7 Drávagárdony mellett áll t, 18l3-ban szerepel t 

egy összeirásban (Gönczi 212). ft. történeti edatol< igazol ják egy Lanka nevű 
határrész meglétét: '" c.. 'Á.?"l.k~' i K; .{9ktb . --
(Som.2l;9/6S); Kis-Lanka (Hnt. 1138 , 1258). 

~,Lonkai cs.Lárca] Tótújfalu mellett volt, IBI 3-ban egy összeirás 

még emliti (Gönczi 212). A szomszéd falubf,Drávatamásiból jelez a Hm. egy 

Lonl<a pusztát(1324), amely valószinOlegazonos a Tótiijfalub:m ma is élő Lán~<a 
~ . ---Cl< J. : Lankg)- val (Som.251/9). 

Az itt lévő egyik cW.ő neve Csárdai-dülő (Som.251/10), ami szintén megerősíti, 

hogy itt vol t a cáárda. 

Az, hogy az 1813-as határozat, amelyben néhány csárda "Cassatiója határoz

tatott" (Gönczj, 211.) a felsorolták között megkülönböztető jelző nélkül irja a 

"Lankai!,-t (uo), valószinúvé teszi, hogy az egymáshoz !<iiMJ.. lótú jfaluban és 



Drávagárdonyban ugyanazt a csárdát jegyezték fel, tehát az l. és 2. adatolt: 

ugyanarra az épületre vonatkoznak. 

Talán még 1363-ban is megvolt, mert Gönczi egy al<kor összeirt csárda helyét 
, ::::;;;:=; '"'" .. 

~elöli meg vele: "lankai csárda mellett" (uó.219). 

lapa i l. f'J cs./jrdo/ Fels6segesd mellett írták össze 1313-ban (Gönc~i 212). 

Talán a lapodi névváltozata volt (vö.ott). lapa név' is él Scmogyban (vö.2~, de' 

Segeddr51 nincs ilyen adat. 

2. '" cs.fárdaZ Lapa-pusztán állt IOn-ban (Gönczi 212). tt,ai adat Szent-
. -----

gáloské!fró1 V8n (!'lom.120/1; Hnt.1309), talán itt állt. 

lapi ,..,-csárda Csárda volt Zalasárszegesn (Zals 241/11~). 1\ lap 8 határ 81a-=. , 
csonyabbafl fekvő része lehetett (vö.Zala 686.1.). 

lapodi N-csárda Segesaen vol t egy ha jdani falu nevélt viselő határrészben 

(Som.207/2l7; 219). -;~~ö==nc;:;;z;;ci. egy U1l3-as összeirásbúl idézi ugyanilyen elal{ban. (uó.212). 

lapos P. w..spos-nev'J csárdátol" Bácsalmáson volt, él ;lapos nevű Ilatárrész!J8Il 

(jlÉ-Elácska 12). P.-nek az a feltevése, hogy acs!Írda lapos nevéről nyerte volna 

a környak a nevét, nem valószínű, de nem is lehetetlen, bár e4dőszakból nem 

ismerek más lapos csárda nevet, inkább más szóval (Kajla, Görbe) fejezil< ld a 

csárda tetejének laposságát. 

látótelek .vvendégfoRadó Egy 1823-as kéziratos térkép jelzi (!-I5 KézirTérIt. 

284). l. látótel&ki. 

Látótelki a/ "látótelki csárdának" (Zoltai: DebI' -i halmok 36);· ... (!.átóteleki .. 
csárdál~" : egy 1832-es kéziratos !térkép említi (HB i<ézirTérk.S5). 

bl "1átóteleki vendégfogadónál" (Zoltai:Oebr.Szem1e VIII, 456); 
"'"'- é. 

látóte1eki vendé fo adó (Hortobágy 227). 

Debrecentól kb. 10 km-re a város Látótelek new birto!~án volt. 

ISfl'.erteub neve lától<ép. 

lihegő Liheg~ Sörtiz6 Tam.:5siban. Nevét azért kapta, mert 8gy meredek GIT.el

kedó végén áll (Tol.14/131). 

li tyók 1865: r-J csárda (Bar. 20/59). L. li tyóki. 

kityóki Ncsárda;I.'W57: tv Csárda Baranyajenón, a litvók neviJ határrészben 

állt (Bar.20/59). 

bQ!3. '" cs. arcta7 Gönczi 18D-ból, l863-ból is adatol ja. Somogyban volt, a 

Lóld-;;;;;ta mellett (G6nczi~ 213, 218). Pontosabb helyét nem tudni, mert sok 
-

!:Qt, lók", nevú határrész van Somogyban (vö. Som .1028.1.; I-lnt .1323). Talán a 

Nagybajom mellett i lóki-pusztán volt (Sorn.145/224; Hnt.1323), s az' ott jelölt 
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Pipag u"tói-csárdával (145/22S) azonos. 

1·1agasd 1813-ból I~özli Gönczi. Szerinte a Nagykanizsa és~sberény közötti 
~ I 

postaútban volt (Gönczi 213). A Gönczi által megjelölt útnál Pogányszentpéter 
, ~ 

határában található egy l'lagasd neva határrész (500.191/23; Hnt.1333), talán itt 

volt. A környél(en még több "lagasd it található (Som.1030.1.). - -

t"18kkodi '" csárda Nádudvar és Püspökladány között volt a ~bkkod nevCí Ilatár

részen. Az 1793-as iratok 85 térképek még feltüntetik, később azonban már nem 
emlitik (BaLázs 1.: Ethnographia LXXVIII,268; Szűcs 5.: Pusztai szabadok 124). 

I-lerti ~ korcsma: '" korcsoma A~ és a "arassói-Út találl{Qzásánál fekvő 
kocsma neve Tatrangan (Hétfcüu 189). 

Hátai a/", cs.[árrJ~ (Zoltaf:lJebr.Szemle VIII,277). A Hortobágy ~ nev(í 

részén áll, ismertebb neve I-brtöbágYi csárda. 1699 nyarán nyitották (Zoltai: uo.; 
~ 

uó,: OGbreceni halmok 36; SérGs: Arra van .... 9). L. még Hortobágyi. 

b/ N vendégfogadó (HB~<ézirTérk.260). L. a/ • 

t~ersi 1860: '" csárda. GöllÓIl volt a ~!tersi neva határrészoon (Som.136/68; 

vö. 136/40; l-Int. 1358). 

t~nori "'csárda Orosháza mellett volt, 1850 körül még működött. A néphit 

szerint egy alagút költötte össze a Kondorosi csárdával. Építésének ideje isme

retlen, valószínűleg a 18. sz. végén keletkezett (Szabó f.: Szántó K. t<1úzÉvk. 

1959: 50, 51,53; ~.: O-alf. betyárvilág 35, 67-8;' Sz&s S.: Betyárol< 69). A 
; -= 

1~lor nevű határrészen állt (vö. Szabó: Oélalf.Betyárvilág 67). 

Nádasdi II tV ••• cs.[árdi! " Ís13-ból jelzi meglétét Gönczi, valaholSornogy

ban állt (Gtinczi 213). Több Nádasd is található Somogy ;gyeben, a legismertebb 
F ... 

a I<aposvárhoztartozó puszta (vö. Som. 149/567; I-Int.1379), talán itt volt. 

Nagyág'" cs./Jro§l A sellyei erdőben volt, még 186B-ban is (Gönczi 219) • 
............." 

Nagyerdei "Nagy erdei csárda" (Ballagi: Nyr.2:48); 1822: ,J csárda (Scllram: __ . !l _ 

NyI'. 91:487). l<ecskeJTÉt és Nagyl<őrös !<özött állt. 

Debrecenben is volt egy Nagyerdei vendégfogadó (Zoltai: Gebr.Szemle VIII, 

277, 281, 282; Szabó I.: Oebr!<ép.l<al. XXX, 79), 8 mai RéOi ~agy Ú-Vigadó, .. amo

lyet 1826-1'8 építeÜdk fel PO\I~y Ferenc tervei alap~AntalffX 352,377), 

ez azonban nem csárda volt, hanem igényesebb városi w~latóh~ly (Debr~Tört.II,361). 
. v 

Nagyerdű "Nagyerdó ... cs.[árdi! II A sellyei Grdőben állt még lB63-ban 

(Gönczi 219). 
~-

Nagvhajlási 177l;:.J csárda; l8ll·8:...1 csárda; 1900...,. csárda Hódmezővásár

hely határában volt (VásárhGlyi-puszta 99). 

Négyesi ri csárda 8ajsán a Négyesban van (Vajd.I,66). 



26. sz. 22); nyúl as (Szabó I.: lJebrl<épl(a1.XXX, 79). 

b/" csap~zék·H.13.D(ézirTérk.250); 1829: ,.., c5arszél~ l.:·"..,· gA). ) 
cI.'" cs.[árdW "'csárda (Hs1!<ézirTérk.92). (!o~·Jj)eb"(.t;ivv>/.( VIII, Q'f'f-. 

Debrecen Nyula§ nevű birtokán állt ·ez a ll8éÍrda. A Nyulas ma már a város 

része. A csárdát Zoltai már 17éD-tól adatol ja. 

Nyu18§j a/'iS27: rJ csapszék (Hi3~(ézirTérk. 267); 

bl nyulasi csárda (Lm. 207) L. Nyulas. 

Panani '" csárda (Zoltai: Debr.Szemle VIII,277); 1835: tV csárda 
" x:><::;;::::;:o., 

(I-IBU{ézirTérk~285; vö. uo. 7ó,). Csárda a Oebrecenr.ez tartozó Pallagon (FNESz. 

ó,%; !-lnt. 1(44), ... ,z.;;;o""l t",'s;;:;i 1750-tól tud létezéséről (i. h.) • 

ParaQvári'" csárda Szombathelyen volt (Vas 37/159). 

pirtói aTNcsárda (Uagr Gzirok, Pásztorélet 2B9; uB.: Betyárélet 213; vö. 

Szúcs S.: Pusztai szabadok 154) . 
• 

bl "a' pirtoi korcsmán felüli" <'11<.40). 

A lüskunhalashoz tar·tozó Pirtó puszta(:l:ész) erik.tio.; Hnt. 1463) egy csár· 

dája.({947-ben Pirtó néven egy község jött itt létre (FNESz.515). 

Poroszló ai,J (É.I<iSS:l Hajdúhadház II, 4.79); 

b/ '" c;ap;zik (uo.); 

A Ponyvás csapszék egyik neve volt a Poroszló, Hajdúhadház határában állt 

(uo.), Poroszló pusztán (Lm. 478; Hhadház 454; Hnt.lI02) •. 

Poroszlói", csapszék (Hhadház [,54) L. Poroszló. 

Pósvári ri csárda A bükksééld Pósvár pusztán (Hev.I.25/46; !-lnt.11173) állt 

valaha ez a csárda (Hev.I.25/Bl). 

Pörkö16di rJ -csárda Izményben volt (Tol. 7 !,/IB). Pörkölőd ezelőtt erdő, 
majdszólő volt (Tol.74/17). 

Pródi 1880. ri !<orcsrna; 1882: tV kocsma; liA pródi korcsmát" Hajdúböször

nJény Pr6d (Porócl) nevú határrészén állt (Ez',régen önálló falu volt, de el

pusztult (H .. Fekete:t·~yT{{.102.sz. 96; vö. i.m.95). 

Puszt; a/,J-c~árda l-3. Bat~onya (Bar.128/327}j Simonfa (5om.178/36); 

Zselicszentpál (Som.174/110). Valószínű, hogy múködő csárda neveként soha nem 
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l1asználták; a közölt adatol~ mind elpusztult csárdára vonat!<oznak, így nem tart

hat juk őket igazi csárdanévnek. Ugyan ilyan a b/ is. 

b/ P.eV vendégfogadó Az 1760-as évekig bizonyítható a múköóése. 

Szentdénesen volt (Bar.95/3~. 

Ragyogói tV csárda 1900-ig állt a Rába árterében .íJstffyasszonyfán. 1839-

ben Petőfi is megfordult benne (Vas lOS/26). Ezt a teriHetet RaOyogónal< nevezik 

(Lm. lOS/ZS). 

Remetefo!d 1728: ,J kocsma; 1729: "t.. Remetefoki korcsmát"; 1750: liA Remete

fok szélén vagyon a Vendégfogadó" Hajdóböszörményben volt, késólJb Tirimpó néven 

ismert (H • Fekete : r~Ny TI< .1OZ ,sz. 98) • 
I cs 

Réti a/ ('J miárda (Inczefi: ~lakó 195); 1795: "réti Csárdához" (.t.m. 216); 

ív 1795: "réti cSárdáb~y,v&6.: Nikrotoponimiai vizsgálataI< IS8); 1839: '~ 
réti csárdán túl" (uő.: t/lakó 216). 

b/ 1790: tV !<orcsma (uo.; uő.: r'likrotoponímiai vizsgá1atck ISB), 

14aroslele határában, az ún. Réten volt. 

litics N presszó Nagykozáron, a liba1ege16 helyén épült (8ar.139/8). A ha

tárban is van egy Ritics (8a1'.139/S8) és a megyében máshol is található (Bar.69/ 

6ll; I-lnt .IS00). Ez.utóbbiak puszták. 

Rókás P. "a 5:óká'iJ lapos mellett el vonuló FdredrlH Igarra vezető uton lévő 

csárda is Rókásnak neveztetik," (PKSz.13S). Tiszaszőlősön iolt. 

Sár:xúti " ... Sárkuti csárdák" laU-ban múködő csárda vol t ~ 213). 14a 

a megyében több Sárkút is található (Som. lS9/137; 172/122; 737/91). Nem tudni 

melyiknél lehetett a csárda •. 

Savósguiti a/ Savóskúti csapszék (Zol tai: Debr. Szemle VIn, 280); "a J'§:: 

vÓSktí1;i csap6zékeknél" (Haász J.: Debr • §Zemle" VIII, 456); 1807: lia savósguti . 

csaplár" (É.Kiss: Hajdúhadház II, 481); 1826: !lA Savós!<úticsapszékhez O.fBlKézir_ 
- -' ........ Térk.77). 

(Szabó I.: 

b/ Savóskuti cs.[?Jrdi! (~oltai: Lh.277); 
DebrKépl<aL XXX, 79) • --

"csárdák: ••• savöskúti" 

c/ Savóskúti fogadó (HIi l<ézír T éri<. 309) • 

Savósgut Debrecen egyik erdős pusztá".ja volt (Szi!cs I.: . ~Gtl{rört. 876 utáni 
. ~ ........ ..;.... 

térk,), itt állta csárda, Zoltaiszerint 17S8-tól vagy 1774-től. 
?=="" 

Simai liA Simai-csárdába" (Szúcs S.: Pusztai szabadok 143); P. tV' csárda 
• 

(PBék.U). Az Endródhöz tartozó Sima pusztán (uo.; Hnt.lS25) volt. Valószínűleg 

ug9anerra a csárdára vonatkozik Turi Mészáros. Simai adata is (Nyr.lO:144). . ~ . 
Szabótisztája ~ A Hosszúpályiba vezető úton állt Debrecen város határánál. 

Zol ta i szerint 1783-tól áll (Detr.Szemle VIII,277). -_ ....... 



fl 

Szamet 1853: "Szemet: Csárda. Kölesd, Tólna." (É.Kiss: NO. 21:46). L. SzametL .. 

Szameti Sze~ti csárda (Tol.90/60); P. számetic~rd~: szemeti csárda (PT. 

II, 334; Tol. 90/60); 1967: Szemeti csárda (101.90/60). ~ledina és Kölest! között 

volt. 
Szanda "Szanda c!;lárdát" Szolnoknál volt (Szűcs S.: Pusztai szabadok 103), ,.. 

a Szandá pltsztán (Hnt.151l~; vö. FNESz.595). 

Szaporcai .1778: Szaproczai vendégfogadó Besencén volt, a Szaporca nevű ha

tárrészben (Bar.257/77; Vö. 257/98). 

Szentgyörgyi '" csapszék 17{~9: "Szent Györgyi Csapszékjeket" ; 1765: "Szent 

Györgyi Csaplár" j 1771: "A ílzt. Györgyi csapszé~(re" (H.Fekete: ItlNyTK.I02.sz.105; 

ugyanezek az adatol< némi helyesírási különbséggel: lévai: JÓzsaTőrt.30). A Józsa 

és Hajdúböszörmény közötti Szentgyörgy pusztán voli-ez a csárda (!-l.Fekete: uo.; 

Hnt.1560; Lévai: Lm.37); Násik neve Lebuj csárda. .- - -
~ 

Szentiváni 1788: sz. Iványi Csárda A mezőberényi határban levő ílzentjános 

csárda neve vol t (~lezűberény II, 134). 

Szentjános ~ csárda (~óberény 1I,134). L. Szentjánosi. 

Szentjánosi P. "Szentjánosi csárdától" (paék. 74.); ,..J csárda 

Szántó 1<. NúzEvk.1959:2!>3). 

(Szabó F.: 

A ,-iffyoma-mezóberényi út mellett vol t, nem messze !(öröstarcsától ez a csárdá. tI 

Szentjános pusztanév egy középkor falu emlél<ét őrzL A csárda köré az idők fo

lyamán kis település szerveződött, amely 1952-ben Csárdaszállás névem önálló 

tanácsIl község lett (PBék.l1S). -Szóke-földi rJ sörkert Szombathely egyik kedvell:szórakozóhelye volt a század-

fordu16tól kezdve (Vas 37/742). 
. .... 

Tedely (?Tedej) 1855, 1357: Tedej csárda (HB,LKézirTérk.307). L. Tedelyi. 

Tede1yi (?Tedeji) tedeji csárda (Béres: Arra van ••• , 56; 115); 

\ ~ tedelyi csárda (Béres: Lm. 65). 'AHajdúnánáshoz tartozó Tedely pusztán 

(Hnt. 1601; Béres: i:;;;:]:60, belső boritón levő térkép; HB!KézirTérk.123) ----volt valaha. 

Tisinya a/ Ticsiny "Baranya megye délu határa mentén" jelzi 1863-ból Gönczi 

Somogyban (Gönczi 219). 

b/ Ticsinya cs./árda/ lB63-ból közli Gönczi, Bodavica határában 

állt (GÖnczL.219). 

Tisinyai -csárda Hires betyárcsáeda volt a nagyatádi Tisinya határrész

be., (Som.217/514; vö. 217/516). A Gönczi említette Ticsiny(a)-val való össze

függése kérdéses, de nem elképzelhetelan. 

Tolvajos (Szűcs S.: Pusztai szabadok 146). A karcagi határban levó Tol-



vajos csárdája lehetett 
TÖffipösi csárda Az elpusztult TÖffipös falu nevét viselő határrészben volt 

ez a csárda (ma lal~óh<'íz), r'lakó mellett (Inczefi : Nakó 226/7). 
Tüskevári P. csárda Szentán volt, ma már nem ismeril< (Som.203/+). Bizo

nyára a Tüskevár nevú határréézen lehetett (Som.203/314; vö. Tüskevár 'Berzen
céhez tartozó puszta t l-Int. 1626). 

Vadas a/ (É.Kiss: Hajdúhadház I, 532); 
ti/ csapszék (É.Kiss: i.h.; Hhadház 456); 
c/ csárda (Néprlex • I, 4.67) . 

HajCÚladházi regálés csapszék volt; még ma is kqcsmaként működik • .t, Vadas
kert keleti oldalán áll, talán ettől kapta a nevét (É.Kiss: i.h.) •. 

Vasi csárda Ácson volt, aVaspusztán (Kom.52/1Uj vö.52/113; Hnt.165l). 
Vaskapu 1/ csárda leánycsókon állt; a Vaskapu nevű határrészben (Bar. 

216/42; vö. 216/56). 
2/ csárda Hires horgosi csárda volt (Vajd.VIII,50). 

Verébsár a/ 1750: "Verébsárnál volt Csaplár". 1753: "A verébsárná1 ... kicso
dák ittak" (H.Fekete: f-1NyTI< 102.sz. 127 - az idézett két adat -nál rag jából 
arra következtethetünk, hogy ezek.~ nem a kocsmára, hansm inkább a helyre, ahol 
áll)vonatkoznak); Az 1793. évi határ térképen találta Györffy I. a Verébsárt 
(Hböszörmény települése 31); 1653: "Verébsár: Csárda utfélet\. H.Bösi.iörmény és 
Nánás közt." (É.Kiss: NO. 21:50). A HB KézirTérk. közölte 1783, 1786, l857-es Ve
rébsár adatok (i.m.303) nem tudni, hogya csárdára vagy·a mocsárra vonatkoznak. 

b/1857: Csapszék (H.Fekete: i.h., HB KézirTérk.303); 
"a Verébsár nevú csapszék" (Derecske 189). 

c/ Veréb-sár csárda (Györffy I.: Lm. B); 1889: Verébsár . csárda dúlő" 
(HB KézirTérk.303). L.Verébsári 

Verébsári a/1836: Csapszék (H.Fekete:i_h.; HB KézirTérk.303); 
b/ Verébsári cs./árda/ (Ri!!vai-lex.X, 278-9 közti térkép); 
c/ l72I~: Korcsoma (H.Fekete: Lh.). 

Hajdáböszörményben volt, közel a hajdúnánási határhoz. Nevét egy Verébsár 
nevO mocsártól (késóbb a környező határrész neve lett) kapta (H.Fekete:i.h.). 

Vidi korcsoma É.Kiss szerint igy hivták hajdan a Cserepest, bár az 1736-
os al:lat, amelyikre É.Kiss hivatkozik, nem támasztja ezt egyértelmOen alá: "a 
Vidi praediumon való korcsomárosnak az ágyára hágott" (É.Kiss: Hajdúhadház II, 
440-l; vö. Hnt. 1660). 

Vizsonyi -kocsma Tarnamérán volt a Vizsony táblában (Hev.III,5/17). 



Zaranyi P. "Zaranyi, csárda" Toponáron volt ez a csárda a Zarany pusztán 
(Som.llf6/l57.; Zarány: Hnt.1676). I'ia már nincs Reg (8om.14.6/191). 

A térszíni formák fajtái szerinti további csoportosítást feleslegesnek 
tartottam, (félő, hogy a túlzott csoportosítás már áttekinthetetlen, kaotikus 
rendszerezéshez vezetne), ezért a völgyek, dombol<, halmok, hegyek stb. szerin
ti alcsoportok helyett betúrendben, együtt adom a különböző térszíni formákról 
elnevezett kocsmák, csárdák neveit. Az egyes szócikkekben természetesen. közlöm 
a pontosabb meghatár.ozást is. 

Az idetartoz6· nevek elég nagy mennyisége arra mutat, hogy szívesen építet
ték magaslatokra a csárdákat. Ennek o!<át abban látom, hogy a kiemelkedő helyen 
lévő épületet már messziről megláthatták az utasok, és a csárdában tartózkodó!< 
is hamar meglátták az érkezőt, igy akinek úgy volt jobb, idejében távozhatott 
(főleg a betyárok látták hasznát ennek). 1'1ásreszt hasznos volt a magaslatra 
való építkezés az alföldi, vízjárta teriHeteken is (főleg a folyószahályozások 
előtt), mert így az évenkénti áradások nem rongáltál< az épületet. 

Biczóhalmi -csapszék A 18.sz. máf:lodik felében épült a püspökladányi 
Biczó-halomnál. Az l781-ben készült térképen már szerepel. 1791: Bitzo halmon 
van az uradalmi csapszék" (Püspökladány 59). A J)zrjé" 5l'a\A.lct 
idézte adatol~ból nem derül ki, hogy ilyen néven említették-e. 

Eperjes a/ 1801: "Eperjes nevezető csapszék; 1804: Eperjes csapszék (Püs
pökladány 215). 

h/ -csárda; 1791: "Eperjes nevezetú Csárda; IBID: csárda; 
1821: Tsárda (uo.). L. Eperjesi. 

Eperjesi -csárda; 1794: Eperjesi csárda (uo). 
A püspökladányi Eperjes-halom mellett volt, "kisszerű volt ugyan, de any

nyival in!<ább látogatlbttabb volt". 1757-ben emlíUk először, "Eperjen (?:ö:s) 
nevu dombon levő bOl:kimárésben"; 1788: "Korcsma ••• az Eperjes halom mellett". 
l81:3-ban már nem műi~ödött (PüspöIdadány 215-6). 

Fe!<etehalmi "Csárdá!( .... Feketehalmi" Kunszentmárton hatánában volt /Turi 
fJ.észáros: Nyr .10: ll~4) • 

!-lalom alóli kocsma Aa plispökladányi Bicz6halmi csapszékelt emlitették így 
az iratok ](c.,h'.., ~'l"'l<.. szerint, 1. ott CP-öspöldadány 79). 

«ávás fogadó (Szabó T .AÓ:Zilah 23). L. !<ávásmáli. 
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I(ávásmáli fogadó Zilah határában volt (Szabó T.: uo). 

Kékhalmi r' csárda A múlt szfÍzad elején még állt a Nádudvart és Karcagot össze

!<ötő postatít mentén (Balázs L.: Ethnographia LXXVIII,268j Zoltai: Debr.Szemle 

VIII,277). 

Kettősi I(ettői-isi csárda Tis,zacsege határában ánt. Két egymás mellett lévő 

halom neve a Kettős, az egyik halmmra épitették a Vayai< a 18. sz-ban ezt a csár-

dát, (Papp J.: !'lilyj. )(III, 11.1). 

IUrálydombi "királydombi csárdába" (Béres: Arra van ... , 73). A helyét nem 

ismeren. 

I<utyahegy cs./árda/ 1813-b3n meglevő csárda volt !<ercseligeten (Gönczi 

212), bizonyára a ma is meglevő Kutya-högy (500.165/79) nevű dombon, vagy an

nak közelében. Gróf Nicky tulajdona volt (Gönczi 216); 181,3-b8n a tanács által 

Cassatiója (laibontása) határoztátoti: (uő.214). 

I<ülsőhalmi csárda (Balázs L.: Ethnographis LXXVIII., 268 j Szűcs S.: 

Betyárok 110); l<ülsőha1mi csárda (Balázs: i. h. 271; Béres: Arra van ... , 

40, l:.3). Nádudvar határában, az ún. !<ülsűhalom (Iéli oldalán áll t. A város 1882-

ben bontat ta le (Balázs: i.h.-ek) 

Lától1egyi csárda (Ballagi: Nyr.2:142) Pécelel!l- volt. Vö. Látói, 

Lószoritó P. csárda Iváncsán állt alószorító nevű völgynél/völgyben (?) 

.. , ahova rossz idő esetén a szilaj ménest beterelték (PF. 222) 

!1agasdi kocsma Vajszlón álló, kissékiemelkedű részre épült kocsma (Bar. 

271/67) • 

Heggyes a/ (Zoltai: Ocbr. Szemle VIII, 281; Szfics S.: PusztaiÍl szabadok 

79,146; Béres: Arra van ... , 24, 26) 

b/ csárda , 

(Zoltai: Lh. 277; Ob.157, UlS, 173-4,; Szűcs ~;.: Régi Sárrét 
'" 52, uő.: Betyárok 66; NáprjLex.I, 467; Béres: Arra van ..• , 26, belső borító; 
~ 

Hortobágy 227, 229; Révai-Lex. X, 278-9 közti térkép. 

c/ !"éggyes-kocsma (HB I. 7 /2S0). 

A tiszafüredi és ohati határt jelölő rleggyeshalom (Zoltai: Debr-'i hal

mok 37) tövében áll. lSBO-ig a tiszafüredi I<özbirtokosság tulajdonában volt, 

ekkor e~árverezték. 1952-ig működött mint nsáDda. Zoltai l750-tól adatol ja 

(Lh. 277); éi ObP. szerint a mai elődjének légése után, 1770 körUl épült (173-4). 

A környező területet is tf,eggyos-nek hivják, ez azonban későbbi, a csárdáról való 

elnevezés lehet (Zoltai: Oebr.vizei 24), és nem pedig fordítva (vö.HB.r,7/275). 

~leggyesi a/ ~.~éggyesi-ceátda (IiB. I, 7/230); 

0/ P. "Megyesi korcsmátol" (PI<SZ. 109). L. lileggyes. 



r'lé1yvö1gy al 1742: "a ~1el1y völgyön együtt Soroztak"; 1782: t'lellyvölgyi 

csaplár; 1794: Educillum fliejvölgy; 18b,0: "/;lélyvölgyön ••• a csaplár" (H.Feke

te: f'lNyTl<. '102.sz. 8ll-5; ugyanezek az adatok több helyesírási eltéréssel: 

Lévai: JÓzsaTört.52). Az adatokból .nem egyértelmű, hogy használták-e ezt a ne
vet így, A l-IB l<ézirTérk. 1803, 18l15, lB51-ből közöl t,jélyvölgyet, de nem tudni, 

a kocsmára vonatkozik-e (Lm.302,260), 

b) 1994: kocsma (HB l<ézirTérk,313). L. t4é1yvölgyi. 

Vlélyvölgyi al csapszék, V~vőgyi csapszék (H.Fekete: 1'lNyTK.102.sz.84; 

Lévai: J6zsaTört. 52). 

bl csárda O{oltai: Debr.Szemle VIII,277,218) 

cl kocsma, liJívő'Wi kocsma; 1755: "t,jély Völgyi !<orcsmára" 

(I-l.Fekete:uo.)j 179[1: r,jélyvölgyi Korcsma (Lévai: uo.). 

Ha jdúböszörményi csárda vol t, ott ahol a debreceni út a r,lél yvölgyet átszoli. 

1,1esszelátó al 1. (Györffy I.: Hböszörmény települése 30); t,1esszilátó 

(Györffy I.: Lm.31; Ecsedi: Poros országutakon 43; Szűcs S.: Régi Sárrét 58; 

uő.: Pusztai szabadok 233). 1765: liA Messze látónál" ; 1832: "tftesszelátó (csap

szék)"; 1806~(H.Fek8te: t.JNyTK •. 102.sz.85). ~lesszelátó; 1893: ", •• t·,"ess~ató 
kí.ilső korcsmák lebontása elhatároztatván". L. dll. 

2. 1859: Kmsdobszám volt, a II. világháborúig működött 

(Bar. 90/102). 

3. 1853: "Nesszilátó: Csárda nagy dombon," Nagykárolyban 

volt (É.Kiss: ND.21:38). 
I 

bl csapszék; Nesszilát(;! csapszék; 11.173: "Messzelátó csapszék-

ben"; 1796: "t'lesszilátó Csapszéknek teteje" (I-l.Fekete: t~NyTK.102.sz. 85).l.D/l. 

elL csárda (Zol tai : DebI' • Szemle VIII, 277 , 278; Révali -lex. 

X,278-9 közti térkép); 1889: lo1esszelátó csárda díllő (H8.KézírTérk.302).l.d/l. 

2. t·1esszelátó cs./árdal Az Istvándi és Gyöngyösmellék 

közti úton, Pettendhe% közel állt. 18l3-ban és lB63-ban egyaránt szerepelt a 

megyei összeírásban (Gönczi 213,218-9). 

3. 1849: csárda A ,l6rinczi pusztán volt, az üllői határ-

ban (Schram: Nyr.91:1~87). I 

dll kocsma; t'lesszilát~ocsma; 1781: "('Jessze látó korcsma 

Hajdúböszörmény határának egyik csárdája volt, a hasonló neuü halom szomszédsá

gában t?: egyes adatok szerint rajta volt - K. T) (Ii. Fekete: t")NyTK.102.sz.85; vö, 

lévai: JÓzsaTört.55-6). 

21 1818: kortsme Nagykőrös határában volt (Schram:Nyr.9l: 
487). 



-.4 b-

~1esszelátói lJ/ csapszék (HB Kézí.rTérk.302).L.Nesszelátú. 

8/ 1. 1859: csárda (Bar. 90/102) •. L. a/2. 

2. -csárrla; P. "ffoessze .Látói Csárdának " (Bar.%/26). 

L. ~.esszelátó c/2. 

Kiss L. Hbsszupályiból emlit egy f,1esszilátó-t (FI'JESz. 420), amely szerinte 

egy olyan csárdáról vonódott átt a terület névének, amelyből messze el lehe

tett látni (uo.). Szerintem az ilyen nevű csárdák mind magasabb l1elyen, dombon 

álltak, ahonnan val6ban messze lehetett látni, de a r'1esszelátó.elsődlegesen 

térszini forma-név, a környé!< legmagasabb domb ja vagy órhegynek használ t halom 

volt (l. a megyei gyűjtemények adattára.i; pl. . , Bar. 74/48 

Zala 143/90 stb). Erre utal Lévai adata is a Messzelátó d/l.~§yel kapcsolatban; 

vagy az, hogy a kisdobszai ~·1esszelátói csárcia (b/l.) tt,ásik neve Őrhegyi csárda. 

Őrhegyi Űr-hagyi-csárda A II. világháborúig b/l. működött Kisdobszán 

(Bar. 90/102). VÖ .!-1esszeláté a/2. r··113sszelátói b/l. 

Partos a/ 

IlI, t~76); 

j 1865: "Deák i'1ihály partosbeli csaplár". (É.Kiss: HajdlÍladház 

b/ csapszék (Hhadház 453); lU66: liA Partos csapszé!ü épület" 

(É.Kiss: uo.); 

c/ csárda nl.Fekete: ~~NyTI<'102.sz.93). 

Hajdúhadház határában a böszörményi-dlorogi lit mellett volt, közel a böször

ményi határhoz ez a régi regálés csapszék. Emelkedettebb helyen fekszik, ezért 

hívták Partosnak (É.Kiss; H.Fekete: Lh.). 

A Partos mini: a terület neve már 1737-ben előkerül (É.I(iss: uo.). 

Péntek II -esárdába" Berettyószentmárton alatt, a Péntekhalomnál állott 

(Szűcs S.: Pusztai szabadok lll~). Vö. következő szócikk"t.· 

Péntekhalmi "péntekhalmi esl.'irdát" (SzOcs: Betyárok 116). L. Péntek.' 

Sulymos csárda Szűcs S.: Betyárok 154; Rév~Lex.X,278-9 I<özti térkép); 

"Súlymos csárdába" (Szúcs: Lm.1l9). L. s.J.ymosL 

Sulymosi csárda, sulymos i csárda (Balázs L.: Ethnographia LXXVIII,268, 

271). Nádudvar határában a kunmadarasi-csegei-nádudvari út elágazásánl.'il, a 

Sulymos-halom tetején' (Szűcs S.: Lm. 120) . vagy a déli oldalán állt 

(Balázs: i.h. 2~B). Nádudvar város vezetősége szUntette meg és bontatta le 

l882":ben (uó: Lh. 271). 

Sulymoshalmi "Leégett a súlymoshalmi csárda,/ ,Betyárfattyúk, utasok ta

nyája" (népdal). Lehet, hogy csak a költészetben használt név (Szűcs S.: Be

tyárok 122), L. Sulymosi. 

Száll~ai fi :l- J csárda A Debrecen és Balmazújváros határát jelző 



L, 

Szálka-halom déli és észalü oldalában két csárda is működött: Debrecen város 
1731-ben állított csapszéket a halom déli oldalán. Erre az újvárosi nemesek 
"csak azért is" hamarosen egy másit~ csárdát építettek a túlsó oldalra, így 
aztán egyik se volt gazd~ságos, s az 1740-os években el is bontották éket 
(Zoltai: Debr.Szemle ViII, 279-8; uÓ.: Oebr-i halmok 47). 

Szőlőhegyi Szöllöhegyi-kocsma Kurdon a Szőlóhegyen volt (Tol. 53/3S). 
Úrdombi al 1835: Térképe a Pamlagi ún. Úrdoll1bi csapszéknek (HB !(ézirTérjk.87)-j 

1850: Térképe a Pallag pusztán ún. Úrdombi csapezéknek (HB lliz~ 
irTérk.l03). 

Debrecen határában volt. 
bl Urctombi csárda (Zoltai: Debr.Szemle VIII, 277, 280); 

Villói 1800: "a villói csárdáig" Egerben a Villó-bérl!nél volt csárda (Eger 
I, 124.) 

Zöldhalmi csárda (Néprlex. I, 467; Nagy Gzüok: Pásztorélet 286); "Zöld
halomi csárdát" (t-Jagy Gzüok: Lm. 289) • Orgovány határéíban állt, az 1850-es 
években az o5ztrák katonai és csendőrségi erők bezáratták és felgyújtották 
(Nagy Gzirok: Lh.-ek). 

Ennek a tipológiai csoportnak a létezése (r8t:dr.'blQ. ""GY szúmiJan !·:EÍpvi5e:t
teti. mag:H) meglopá volt számomr,a:. l)1ir;írt nevezik el saját falu jukról a kocsmát, 
mikor az a helybéli ek szémára övirleAs, hogy me1jik faluban van. 14agyarázatnal< 
a következő szocwelingvisztil<ai tényezők8t találtam: 
J.. Nem a helybéliek nevezik így, hanem az átutazók, él szomszéd faluban stb. lakók. 
Az Alföldön ily8nek lehettek a semmilyen településen nem lakó szilaj pásztorok 
(,\ csárdák fő vendégei voltak! - vö. lilltt*ru), akik számára: a I<evi vagy 
Nánási csárda elég információt hordozott. 
2. A helybéli beszélő akkor hivhatta saját fa~uja nevén a csárdát,ha a beszéd
szitu8cióból nem volt egyértelmű, hol van (tehát nem saját falujában került szóba). 
3. A mesterséges környezet miatti pontos meghatározásra törekvés (pl. helynév
gyűjtések adatközlőinél vagy hivatalos levelet készítő embereknél) is szülIletett 
ilyen neveket. Ilyenekre fáloga helynévi adsttárai<ban található nevek esetében 
gondolhatunk (pl. Becefai csárda adat Becefáról stb.) vagy a Gönczi idézte múlt
századi összeÍrásból származó neveknél (pl. Füredi csárda stb.) 



Az említett probléma által felvetett kér.désekre, sajnos, nem tudok vála
szolni: a névhasználat alapos, helybeli szociolingvisztika i felmérésére vol
na szül<ség ehhez, ami nem áll rendelkezésemre. 

Akarattyai "csárdák ••• Akarattyai" (Gyöngyösi cs.1O , 3); 
akarattyai (i.m.~3). Balatonakarattyán lehetett (vö.FNESz.43,Bl;Hnt.941). 

Alsódákai "Alsó- és Felsódákai" (Gyöngyösi cs~O, 3) "alsó és felslidákai" 
(i.m. 2 , 3). Dákán volt ez a csárda (vö.FNESz.192; Hnt. 1062). 

Bagaméri "a bagaméri csárdában" (Szűcs S.: Betyárok 56). Bagamér faluban 
lehetett (vö.FNESz.73;Hnt.974). 

Bagi csárda Bagnál a 3-as út mellett van (Bag: vö. FNESz.73:Hnt973). 
Basali csárda «Bar.83/9). (Basal: vö.F8ESz 93; Hnt. 987). 
Becefai csárda (Bar.87/93; Reuter-Zsolt 154). 
Becefa: 1966-ban Szigetvárhoz csatolt település (FNESz.96; Hnt.990). 
Berényi 1813-ban megvolt valahol Somogyban. Talán valamelyik~omogyi 

B~rény nevű faluban (Balatonberény, Kisberény, Nagyberény - FNESz.I05; Hnt. 
998) volt, bár Somogyban több puszta is viseli a Berény nevet. Hnt. 998; 
Som,16/Bl.stb.). 

Bodai Bodái csárda a 19.században működött ez a csárda Bakonyán. (Bar. 
128/327). Talán a szomszédos Boda faluról nevezik így. (vö. FNESz.113; Hnt. 
100B). 

Bőszénfai cs./árda/ 1813-ban működött még (Gönczi 212). Bizonyára Bő
szénfán vOlt.(FNESz.126; Hnt.1022). 

Bukógát Somogyi csárda volt, 1813-ban szerepel az összeírásban. (Gön-
czi 212). Bukógát Libickozma másik neve volt (Hnt.l029). 

Büssü cs./árda/ Somogyban működött még 1813-ban is (Gönczi 212). Büssün 
volt bizonyára (FNESz.136; Hnt. 1033). 

Ceglédi Kortsme (Schram:Nyr.91:~86). Cegléd (FNESz.143; HNT 1059). 
Cserkúti Cserkuti csárda (Bar.133/176). Cserkút (FNESz.161; Hnt.l046). 
Csoknyai cs./árda/ lB13-ban állt még a csokonyai csélédháeak között. 

(GÖnczi:212). Csoknya önálló falu volt. (Hnt.1053). 
Csorvási csárda. A mai esorvás falutól 3 km-re volt 1650 körül még 

múködött.(Szabó F.: Szántó K.MúzÉvk.1959:49-50; 52-3; uő.: D-alf.Betyárvilág. 
121,139; vö. FNESz.16B; Hnt.l055). 

Csömendi cs.Lárdal lB13-ban összeírt csárda Somogyban (Gönczi 212). 
Csömend (FNESz.16B; Hnt.1056). 



Dorogi "Dorogi csárdáho" (Béres: arra van ••• , 53); 1884: DOl'ogi csárda 
(Hdorog 331). HajdJdorog (FNESz.185, 259; Hnt.1079, 1163). 

Endrőci "Endrőczi cs./árdal , Endrőcz körül" 1863-ban megvolt. (Gönczi 220). 
Endrőc (FNESz.202; Hnt.l092). 

felsódákai (Gyöngyösi cs. lO , 3); felsódákai (i.m.2, 3). A mai Dákán volt, 
vö. Alsódáka. 

Földesi 1786/89: csárda (HB KézirTérk;298), Földes (FNESz.224; Hnt.1128). 
Füredi cs./árdal Somogyban, Kaposfüred mellett állt 18l3-ban (Gönczi 212; 

vö, FNESz 227, 314; Hnt.1132, 1223). Ez évben lebontását rendelték el (Gönczi, 
214-5). 

F(fzfői (Gyöngyösi cs. lO , 3); füzfói (Lm.2,3). Balatonfűzfő határában 
lehetett (FNESz 228,82? Hnt.1133), 

Gyaláni GytánYi csárda lSD-ban még megvol t, valószinOleg Kisgyalán mel-
lett állt (Gönczi 212, vö. FNESz.250,339; Hnt;1l53). 

Háromfai . cs./érdal Egy 18l3-as összeirásból idézi Gönczi (uó.212). 
Háromfa (FNESz.265; Hnt,l168). 
liercegilB59: Herczegi csárda, hercegi csárda Kölkeden van, valószinűleg 

Hercegszántóról kapta a nevél (Bar.225/244; vö, FNESz,272). 
Heresznyei cs./érdal lB13-ból idézi Gönczi Somogyban (uő.212). 

Heresznye (FNESz.272j HNT.1175). 
Horgosi csárda Horgos és Martonos között állt (Vajd.VIII,50; vö.Hnt. 

1186). 
Kabai csárda (Szűcs S.: Betyárok 24,48). Bizonyára Kaba község határában 

volt (vö, FNESz.3~; Hnt.1215). A 

Kaposújlaki "Kapujlaki .... cs./árdal " 18l3-ban szerepel egy Somogy megyei 
összeirásban (Gönczi 212). KaposÓjlak (FNESz.314) határában a Hnt. jelöl egy 
Csárda nevű pusztát (1223), bizonyára a régi csárda emléke örződik ebben. 

Kazsoki "Kazsoki ... cs./árdal " 18l3-ban összeirt ~omogyi c:sárda (Gön
czi 212). Kazsok (FNESz 323; Hnt.1230". 

Kercseligeti "Kercseligeti ... cs./árda/ " lSl3-ban összeirt Somogyi csár
da (Gönczi 212), amelyet ugyanez évben lebontásra ítéltek. (uő.214). Kercseliget 
(FNESz.329; Hnt.1236). 

Kevi csárda Túrkeve határában volt, 1735-ben már létezett. Ezt onnan tud
juk, hogy itt fogták el ez évben a IrIezőtúrról menekülő kiskuruc mozgalom utolsó 
17 tagját (Dankó I.: Nyr.Bl:3l5). A szomszédos Kisújszálláson is ismert még a 
neve. Túrkeve (FNESz.662,332; Hnt.1625). 

~Nr 



Kígy6si 
1959:53). 

'" csárda 1850 körül még meglevő csárda (Szabó F.: Szánt6 K. Műztvfk. ..-
(Ó)KígyóS falu körül lehetett ; vö. Ű~tígy6~ Szabadkígy6s (FNESzT 

33,590,667; Hnt.1243,1631). 
Kisteleki "a kisteleki csárdában" (Szabó F.: D-alf.betyárvil.129). Kiste

lek (FNESz.345; Hnt.127l). 
Korpádi cs./árda/ Besenyő, lábod és Kadarkdt között állott l8l3-ban 

(Gönczí 212). Az említett falvak háromszögéhez közel van Nagykorpád (FNESz. 
446; Hnt.1389), talán róla nevezik így (vö. még Kiskorpád: FNESz.341; Hnt.1256). 

Kölked 1838: Kőlked (és a csárda jele); 1882/84: csárda; (Bar.225/115). 
l.kölkedi. 

Kölkedi csárda; 1783: Koelkeder W/irts/H/aus/; 185B: 6sárda; 1859: 
csárda; 1924/27: csárda. A kölkedi (vö.FNES~.357; Hnt.1288) határban, az 

ősi fódt mellett volt. 1953-ban lebontották (Bar.225/115). 
Kötcsei 1/ cs./árda/ Kötcse és Nagycs~ely között volt 1813-ban (Gönczi 

212) Kötcse (FNESz.36D; Hnt. 1292). 
2/ "Kötcsei ••• cs.lárdal " lBD-ban összeírt ~omogyi csárda. 

(Gönczi 212). Nem közlik pontos helyét, nem tddom, hogyan függ össze az 1. szá
fiÚval. (Gönczi 2%1. oldalon is említi, de nem merül,ki, melyikre gondol. Előfor-
dulhat, hogy tévedésből kétszer került be az összeírásba. 

ladányi pipás A püspökladányi (vö.FNESz.370,53; Hnt.1306,14B3) Pipás 
vendéglő másik neve (Püspökladány 107). 

leányvár P. "leányvár ... vendéklókben" (PK.183). leányvár (FNESz.374; Hnt. 
1312). 

lelei a/ 1829: liA lelei ... 6sárdák" r~aroslelén volt (Inczefi: Makó 195; 
vö. FNESz.375,408; Hnt. 1414). 

letenyei 
1317) • 

bl "lelei korcsmában" (Szabó F.: O-alf.betyárvi1.87). L.a} 
Nagy Vendégfogadó (Schram: Nyr.9l:486). letenye (FNESz.378; 

~lark6ci ""lark6ci ... cs.lárda/ " l813-han összeírt csárda Somogyban. 
(Gönczi 213). Markóc (FNESz.407;Hnt.1347) Ma Baranya megyéhez tartozik. 

Meződi -csárda l853/54-től jelölnek a térképek Meződön egy csárdát. 
(Bar.15/87; vö. FNESz 421; Hnt.1362). 

Hnt. 

t4indszenti "A "lindszenti csárdában" (Osváth: Közbiztonságunk 74). ~1ind
szent (FNESz.426; Hnt.1365). 

r~lványi cs./árda/ 1813-ban összeírt ~omogyi csárda (Gönczi 213). Mol-
vény (FNESz.430; Hnt.1371) ~1a Baranya rnegyéhez tartozik. 



MUlilori -csárda Savanyú Jóskáél~ látogatta csárda vol t t4unorban =(Zala 158/ 
29); (vö.FNESz.435; Bnt.1376). 

Németladi "Németlandi .,. cs./árda/ " lBl3-ban összeírt csárda Somogyban 
(Gönczi 213). A név Gönczi közölte !l-es alakjára ma nincs adat, 
lehet, hogy elírás. Nérnet- és Magyarhad falukat (FNESz.370,461j 397; Hnt.1408, 
1337) egyesítették ma: Lad a közös nevük (FNESz.370; Som. 226). 

Niklai "Niklai ... cs./árda/ " 1813-ban összeírt somogyi csárda (Gönczi 213). 
Nikla (FNESz.464; Hnt.14l2). 

Ókéri Ú-Kéri csárdaj P. O-Kéri csárda Pesty idejében már nem volt meg ez a 
Temerinhez tartozó csárda (Vajd.VII,iO). Talán a vajdasági Ókér (Hnt.1420) falu
ról nevezték el. 

(jszödi l-2. cs./árda/ ISI 3-ban összeírt somogyi csárdák (Gönczi 213), 
bizonyára mind a kettő Balatonőszöd (FNESz.493,83j Hnt.1440) határában lehetett. 

Patcai II cs./árda/ II lSlJ-ban összeírt somogyi csárda (Gönczi 213). 
Patca (FNESz. 503 j Hnt.1450). A megye ugyane~vben elrendelte lebontását (Gönczi 

" 214). 
Páti a/ céárda Már 100 éve megszűnt. Gencsapátiban volt (Vas 28/97j 

vö. PNBSB.236j Hnt.965). 
b/ kocsma Gencsapátiban volt (Vas 2S/l7).L.a/. 

Piliscsaba P. " ... Pilis Csaba vendéglőben" (PK.183). Piliscsaba (FNESz. 
514; Hnt.1462). 

Rákosi 1782/85: Rákosy ~lirtshausz; 1803; Csárda; lS49: "Rákosi ... Csár
dákat" Az 1963-8an Makóhoz csatolt Rákos (FNESz.537) területén volt (Inczefi: 
Makó 215; vö. i.m.2l4). 

Sámsoni 1.· "csárdák ••• SállSoni" 1850 körül mCikijdött még Orosháza I<ör
nyékén (Szabó F.: Szántó K.!o1úzÉvk.1959: 50,53). 

A mai Békéssámeon határában lehetett, ha ez akkor már falu volt. LLehet, 
hogy csak később települt a falu, FNESz. csak lSS2-ből hozza az első adatot a 
faluról, korábban puszta lehetett (FNESz.99, 558j Hnt.1513). 

2. "Sámsoni ••• csárdák" IS lJ-ban összeírt somogyi csárda (Gönczi 
213). Somogysámson faluról az elsó adatot l882-ból hozza a FNESz. (578), de már 
korábban is falu lehetett. (Vö.még Hnt.15l3.) 

Sántosi "Sántosi oo. csárdák" 18lJ-ban összeírt somogyi csárda (Göncz! 213). 
Sántos (FNESz.560j Hnt.15l4). 

Sárszeg 1832: Sárszegh Zala megyei csárda: Galambok]i Határ szélnél egy 
új csárda (Schram:Nyr.91:488). Galambok Zalasárszeggel (FNESz.715j Hnt.1518) 
határos, tehát valószínű, hogy Sárszeg faluról nevezték el a csárdát. 
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Sárosi (vö.Bar.II,120S.1ap) csárda j 1884: csárda Magyarsarlós régi 
csárdája volt (Bar.143/48). Magyarsarlós helybeli neve Sáros (vö.FNESz.397j 
Hnt.1339) 

Szentgyörgyi -csárda (Bar.86/78). Tótszen~yörgyön van (vö.FNESz.655,606j 
Hnt.1618j 1561). 

Sze~áli- "Szentpáli ••• csárdák" 18D-ban összeírt somogyi csárda (Gönczi 
213). Mivel Somogy vármegyében három Szentpál nevO falu is volt, ponto~elYét 
nem tudom (Vö.FNESz.609; Hnt.1568j Porrogszentpál: FNESz.521j Hnt.1472; Somogy
szentpál: FNESz.578 j Tótszentpál: FNESz.uo.j Hnt.161Bj Zselicszentpál FN6S~. 
721; Hnt.1684). A megyei előljáróság az összeírás után, még 1813-ban elrendelte 
e csárda "Cassatiójá« -t, lebontását (Gönczi 214). 

Szováti szováti csárda (SzOcs S.: Pusztai szabadok 141). 
Hajddszovát (FNESz.260, 619; Hnt.1585) mellett volt. 

Szőlőskislaki "Szőllőskislaki ••• csárdák" 18D-ban összeírt somogyi csárda 
(Gönczi 213). Szőlőskislak (FNESz.620j Hnt.1586). 

Szörényi "Szörényi ••• csárdák" 18D-ban összeírt somogyi csárda (Gönczi 
213). Szörény (FNESz.620j Hnt.1587). 

Tarcsai 1749: Tarcsaji Csárda A Szentjános csárda másik neve. ~4ez6berény 

és Köröstarcsa (FNESz.359, 630j Hnt.1290,1597) mellett a mai Csárdaszállás he
lyén volt. 

Újlaki 1865: Ujlaki csárda Kaposdjlak (vö.FNESz.~14,667j Hnt.1223j 1634) 
mellett lehetett. A Hnt. is jelöl egy esárda nevO majort meg pusztát (i.m. 
1223), bizonyára ... az itt tárgyal t csárdára utal. 

Vámosi csárda (Gyöngyösi cs. lO ,3,4; Vámosi cs. 3). Nemesvámos (vö.FNESz. 
460,679; Hnt.1646) határában áll, 1966-ban nyitották meg djra. 

Vejti. 1866/83/90: csárda A vejti (vö,FNESz.6B6j Hnt.1655) révnél állt 
(Bar.306/108). ' 

Vitai "Vitai csárda rom~ai" Nemesvitán (Vö.FNESz.460, 698j Hnt.ll~06) volt 
hajdan (Vp.I.48/35). 

Zádori cs./árda/ IBI 3-ban összeírt somogyi csárda (Gönczi 213). Zádor ma 
Baranyában van (vö.FNESz.711; Hnt.1672). 

Zsltfai " ... Zsitkai csárdák" 18D-ban összeirt somogyi csárda (Gönczi 
213). Taalán íráshiba (vagy olvasási hiba) van a névben, s egy Somogyzsitfa 
(vö.FNESz.725,579;~nt.1686,1l23) határában álló csárdát jelölt. 



E. ~_~Q!!~EQ!~~~ __ !~~§_!~~2!!_~~~~~ 

Ennek a tipológiai csoportnak a felvétele'rendkívül problémás, mÍgpedig 
azért, mert szinte lehetetlen akülterületi lakott helyek (majorok, dunántúli 
puszták, telepek stb) nevének különválasztáse a határrésznevektől. Ennek az az 
oka, hogy egy-egy ilyen külterületi lakott helyhez egy kisebb-nagyobb föddterü
let is tartozik, amelyet ugyanazon a néven neveznek, s hogy a csárda melyiken 
van, ez csak a helyszínen volna eldönthető. A másik probléma, amely ennek a ti
pológiai alosztálynak a jogosultságát megkérdőjelezi, az Gönczinek - aki velem 
szemben kivá16an ismeri a dunántúli viszonyokat - az a kijelentése, hogy a csár
dákat csak ritkán építették a pusztákra, inkább azok határában álltak (Gönczi 
209-10). Eszerint tehát a külterületi lakott helyek, mint a csárdák névad6i csak 
akkor jöhetnek széba, ha a mellettük való elhelyezkedésről (vö.~,t'f~?)· 
nevezik el a csárdákat. Azonban a fenti állítás igazságát sehol nem támasztják 
alá (ez persze nem jelenti azt, hogy Gönczi nem írt volna igazat).Úgy találtam 
helyesnek, ha az egyes neveket külön mérlegelve ugyan, de felveszem ezt a tipo
ló~iai csoportot. 

Ugyanis fölmerül a kérdés, hogy ha ennyire nehéz elválasztani a két csopor
tot, akkor érdemes-e egyáltalán ilyesmire törekedni. Véleményem szerint igen. A 
földrajzi nevek "a táj különböző részeinek, illetőleg a tájban található termé
~~~!~~ és ~~!~E§~~§ alakulásoknak megkülönböztető nevei" (Lőrincze: Föld~i:~, 
3; kiemelés tőlem). Mivel a külterületi lakott hely és a határrész között az 
alapvető különbség az, hogy az első mesterséges, a másik természetes alakulat, 
úgy vélem, hem elhanyagolható ez a különválasztás~ 

Ennek az elméleti szempontnak az előtérbe helyezésével vállalnom kellet azt 
a kockázatot, hogya jelen csoportnak a nevei támadhatók lesznek, hiszen az ada
tok szűkössége nem teszi lehetővé a teljesen biztos besorolást. 

Akada l. -csárda Kadarkúton volt (Som.lB4/227). 
2. -csárda Szigetvár határában legalább 200 éves csárda (Bar.B7/640). 

Akadai P. -csárda (Bar.B7/640).L. Akada 2. 
Alaska P. "Alaska puszta ... a puszta nevén nevezett csárda van" (Hev.III.619). 

L. Alaltkai. 
Alatka csárda (Hev.III.619). L. Alatkai. 
Alatkai 192B: csárda Ahoconádi Alatka: P.Alaska (Hev.III.6/4; Hnt. 

942) nevű lakott helyen volt (Hev.III,619). 
Als6rigóc lB13-ban összeírt somogyi csárda (Gönczi 211). Bizonyára a bar

csi Alsó-Rigócon volt (Som.246/l5S; Hnt.956). 
Antalfalusi csárda A Szulimán határában levő Antalfalu telken lehetett -

(Bar.73/23; Hnt.964). 



I 

Bánház "Bánház: Csárda. Bihar, Bihar." ((.Kiss: NO.21:17). A hajdani Bihar 
vármegyében és környékén is található Bánháza (FNESz.88; Hnt.981) településnév 
arra ad ol<ot, hogy ezt is annak ta:a:tsam. 

Basaharc P. Basa harcz vendéglő (PK.190; Kom.2/66). L. Basaharci 
Basaharci~ilismaróttól félórányira aBasaharc nevű külterületi temepülé

sen (Kom.2/56; FNESz.93) volt (Kom.2/66). 
Béci P. Béczi csárda A Kazsok határában levő Bécen (Som.127/52) volt, ma 

már nem is ismerik (Som.127/+). 
Börzsönyi -kocsma Bonyhádon a külterületen levő Börzsönyön (Tol.77/295; 

a Hnt. tanúsága szerint önálló falu volt: 1022) (Tol.77/2B9). 
Cöászi a/ -csárda (Hev.III,12/4l4)j 

b/ -kocsma (uo.); 
Hevesen volt régen (uo.), a Csász nev(í pusztán (Hev.IIl,12/370; Hnt.1039). 

Cserteleki cs./árda/ körül még létező csárda valahol 
Somogyban (Gönczi 
i.m.236/l5). 

), talán i Cserteleken (Som.228/36D; vö.még 

Darányi "Darányi ... cs ./árda/ lBl3-ban összeirt somogyi csárda (Gönczi 212). 
Vagy a Somhoz tartozó Darány pusztán (Som.45/99; Hnt.1D63) vagy Darány faluban 
(Som.245; FNESz.173; Hnt. uo.) volt. 

Oeseda Dezsedán Juta és Somogyaszaló közti csárda volt, szerepel egy lB63-
as összeírásban (Gönczi 2lB). Valószinűleg az aszalói Deseda puszta (és erről 
egy patak) neve 'fejtőzik a Gönczi által talán hibásan értelmezett névben (vö. 
Som. 130/148 , 159, 161; Hnt.l0691 FNESz.178). 

Dinnyésháti Dinnyés-háti-kocsma Tiszanánán a Dinnyés-háton €Hev.III.13/227; 
Hnt.l07l) volt (Hev.III.13/254). 

Oobinai 1762: Vendégfogadó Sellyén volt (Bar.263/l73), a Oobina nevO kül
területi telken (Bar.263/l72; Hnt.l073). 

Oöbrögi cs./árda/ l8l3-ban és l863-ban is összeirt somogyi csárda (Gön
czi 212,218) bizonyára a nagyatádi Dőbrög pusztán (Som.2l7/l56; Hnt.l079). 

Eblak cs./árda/ Marcali és Nemesvid között 1863-ban összeirt csárda volt 
(Gönczi 218). Nevét a Nemesvid külterületén levő Eblak (So ....... .,fol J-1 ) 
településről nyerhette. 

Eötvös-majori "Eötvös-majori ••• csárda" Orosháza környéki csárda, 1850 
körül még magvaIt (Szabód;. : Saántó K.MúIil.Évk.1959:50). 

Fel~őkaki cs./árda/ Nagybajom határában l8l3-ban összeirt csárda (Gőnczi 
212), Felső~k (Som.145/1,ll2; Hnt.112) pusztán volt. 

~~ 



Felsórigóci "Felsőrigóci ••• cs./árda/ " 18l3-ban összeirt somogyi csárda 
(Gönczi 212), r Somogytarnóca határában levő Felsőrigócon (Hnt.ll11) volt. 

Feldhidi cs,/árda/ Nagybajom és Somogysárd között 1863-ban összeirt 
somogyi csárda (Gönczi 218), a Nagybajomhoz tartozó Földhid (Som. 145/175 , Hnt. 
1128) pusztán volt. 

Gajdosi -csárda (Szabó F.: O-alf.betyárvilág 98); 1782-85: ~lirthaus; 1064: 
Csárda Földeák határában Gajdoson volt (Inczefi: Makó 167). 

Gamászai -csárda (Gyöngyösi cs. lO , 3) 1858; 1902: csárda A 8alatonsza
badihoz tartozó Gamászán (FNESz.232; Hnt.1136) volt (Som.32/141). 

Geleméri csárda A veszprémhez csatolt Kádárta határában Geleméren volt 
ez a csárda (Morvay: Kádárta 55; Gyöngyösi cs. lO ,3; vö.Hnt.1140). 

Gonozdi -csárda Iregszemcsén a Gonozd pusztán (Tol.8/295; Hnt.1147) 
volt (Tol.8/288). 

Hagyói -kocsma j 1844.: -kocsma Pettenden a Hagyó-pusztán (Bar.96/32; 
vö. Hnt.1163) a malom mellett volt (Bar.96/29). 

Hegyesdi "Hegyesdi ••• cs./árda/ " l8l3-ban összeirt csárda Sornogyban (Gön
czi 212), talán a somogyvári Hegyesd (Som.2B/8) pusztán volt (vö,Hnt.117l~. 

Hemoki cs./árda/ IBI 3-ban összeirt somogyi csárda (Gönczi 212). A Hnt. 
több Homok nevű pusztát is közöl (1182), nem tudom melyiken lehetett. 

Kisalberti 18l3-ban összeírt somogy megyei csárda (Gönczi 212). A Várdá
hoz tartozó Kisalbert pusztán lehetett (Som.128/45; Hnt.1246). Az elöljáróság 
általl813-ban megszüntetése határoztatott (Gönczi 214-5). 

KisIlIabai cs./árda/ Vadé és Mocsolád közötti, Hll3-ban összeírt csárda 
volt (Gönczi 212). Kis-Baba puszta Fels6mocsoládhoz tartozik (Som.lll/B9). Ve
szélyessége miatt (vö.Gönczi 216), 18l3-barli,henne a "bornak árultatásá-"t meg
tiltották (Gönczi 215). 

Kisbaráti cs./árda/ lBD-ban és 1863-ban összeirt somogyi csárda (Gönczi 
212,218) a Somogyszeibhoz tartozó Kisbarát;;;· pusztán (Som.2U/286; Hnt.1247). 

Kopár cs./árda/ 1B13-ban összeírt somogyi csárda (Gönczi 212), talán a 
libickozmához tartozó Kopár-pusztán (Som. 96/128. j Hnt.12BO). 

Kölked P. csárda Pusztakovácsiban a Kölked nevú külterületi lakott helyen 
van (Som.94/31; vö.94/37). 

Kutas A mai Székkutas (FNESz.601) mellett álló csárda volt (Szabó F.: 
O-a1f.betyárvi1ág 67). Kutas régebben Hódmezóvásárhely~ez tartozó puszta volt 
(Hnt.1303; vö. Kutasi). 



Kutasi Kútasi Gsárda;1897: Kutasi csárda (Hajdú M.: Vásárhelyi puszta 83); 
fiA környékbeli csárdák ••• Kutasi" (SzabóF.: Szántó K.tv',úztvk.1959:50).L.Kutas 

Kürtös-pusztai csárda lB63-ban még álló somogyi csárda (Gönczi 221), 
Kürtös-puszta Pusztakovácsihoz ta:l:tozó major, puszta volt CI{om.94/136; Hnt. 1305). 

Macsi a/ cs./árda/ (Zoltai: Debr.Szemle VIII,277; Debr.Tört:II,360). 
b/ -fogadó (Zoltai: i.h.276). 
c/vendégfogadó (uo.) 

A Debrecenhez tartozó Nacson volt (vö.Hnt.i1331; FtlESz.392). 
Maróti cs./árda/ 1663-san még mOköd6 csárda volt Sornogyban (Gönczi 221), 

Marót-pusztán, amely Somogysámson és Kéthely között lehetett (vö,Som.84/1;Hnt.1350). 
( Mocfa -céárda: Mócva-csárda Szekszárd melletti csárda, a 140cfa nev(! tele-

pen lehetett (vö.Hnt.1369). 
Nádasdi l. -csárda; 1861: csárda A besencei Nádasd pusztán volt (8ar. 

257/77) • 
2. csárda Pécsvárad határában volt 1847-ig, a hajdani Nádasd 

falu nevét őrző pusztán (8ar.117/201). 
Nádasi 1830 k.: Nádosi Korcsma (Bar.257/77) .• L. Nádasdi 1. 

Nagybaráti cs./árda/ A Bolhás-Nagyatád közti úton volt. lB13-ban szere
pelt egy összeírásban (Gönczi 213, 216), A mai somogyi nevek között egy Somogy
szobhoz tartozó Nagybaráti-pusztát találtam (Som.211/278). Ez ugyan nem esik 
Atád és Bolhás közé, de ez utóbbihoz közel van. 

Nagyfényi csárda; P. csárda Nagyfényen van (Vajd.II,169). Nagyfény ma 

önálló település, de régen pusztá volt (Hnt.1401). 
Nagyhomak cs./árda/ Valahol Drávafok körül volt, 1813-ban és 1865-ban 

is összeírták (Gönczi 213,219; vö. Bar.259/57). 
Nyíresi Nyíresi cs./árda/ 1813-ban összeirt csárda Kercseliget környékén 

(Gönczi 213), 
Nyíre~pusztai csárda 1863 körül még meglév6 somogyi csárda (Gönczi 221). 

Talán a híres Alsónyíresi-vel azonos (l. 
Ódorogi csárda Dorog határban, Ódorogon volt (Kom.ll/225/224). 
Órisági csárda A Nagysáp határában levő Óriságon (Kom.l~.f48; Hnt.1432) 

állt (Kom.14/46). " Örsi cs./árda/·Szengáloskér határában volt lS13-ban(Gönczi 213),azDrs 

nevű pusztán (Som.120/+; Hnt.1440). 
Pácodi Páczadi cs./árda/ 1810 körül létezett valahol Somogyban (Gönczi 211), 

talán a Nagyatádhoz tartozó Pácodon (Som •. 217/538; Hnt,1441). 
Péntekhelyi cs./árda/ Balatonlelle és Látrány között állt 18l3-ban (Gönczi 

213), a Péntekhelyi pusztán (Som.2/276; 5/80; Hnt.1454). 



Pjnkóc 1853: "Pink('\cz: Cstírda. DéO. V85zprém. " (É.lass: 110,21:42), Pinkóc egy 
~ 

Oéghez tartozó puszta volt (Hnt.1462). 

Répási "R~.piÍsi ... cs.ZórdfÍl" HID ~lJan összeirt somogyi csárda ([;önczi 21") .I~ 
t-?- {Jf~"m, !1..ée i ,> - ('W1~U:,,_ V-,,-U- ( s"'''' . N.} " i 1A4. A~ '1:;-). rJö . ,,). k:;v<.H;:;\~c..;~d. 

Rigóc 1. <-' cs.fArost Um:ány mollet.t állt 1313-ban (Gtinr~zi 213), Valills",iflÚleg 
"""""" azonos a !-lipóci cs~~rckival n.ott)) mert Oarány és Barcs szomszl5dosak. 

2. tv cs.f),r:r1i! G~ánho2 kÖzel volt 181J-ban (Göntz! 213). 
~ 

Rigóci ..J -cs:írda Barcm:m van (Som.Z46/160). bizcnyát'o a Rigóc novű kUl teriJ-

leti lakott helyen (vö.5om.246/15B). Val6szinűleg azonos a Rigóc cr~rdával. (l, 
az előző 5zócikl<et). 

Gönczi la63-ból is anlít egy Rígóczi cs.l'árd~7 -t (uő.221), de nem közli, 
iV oue 

melyikrG gondol. 

Rinya r-/cs.!irda] lSD-ban múki:idti csárda \taHt az inl<ei erOOben (Göncz! 213). 
7Cl 

L. Rinya!. 
Rinyai P. <-' csárda Inl,e határában (500.190/+), a ma már a szomszédos faluhoz 

tartoz6 Rinya puszt<ln volt (San.190/191,206; Hnt.1499). 

Sandi "-'cs./jrdri! lOl3-ban összeírt csárda Tótgyugy határában (Göncz! 213) 
IV""" 

a Gyugyhoz tartozó Sandi pJsztán (~mt.1513~b 
Sebesi Sehösi-csárrk1 250 Bves hajdani csárda 1752-061 való pénzt is "találtak 

a kertjében (Bar.flS!41l). ,$ebes puszt6í1 vólt (vi:l.f3ar.llB/29; Hnt.IS20), Botykapeterd 

határában (v5,Reuter-Zsolt 159). rvve:::::. ......,.--...., . 
Simai '" csárda IBSn körm 1OO01ellű Orosháza !<örnyéki csJrda (Szabó F.: Szán-

töK. 14ú2tvl<.1959:53). Az 5nclr~;! tartozó Sima pusztán lehetett'(vÖ.llnt.1525). 
~ 

Sörnyeflllsztal ..J cs .J1.rda7 1863-ban összeirt oomogyi csárda (Göncz! 219). ta-
A> 

lán a sárdi Sörnye (HOt.1533; Som.137f1,8) pusztán. Itt jeleznek 1s egy ,Kocs-

matmzat (Som.137/9), tnlán ebben volt a csárda. 
Szehenfapusztai Szcl18nfa pusztai c9./árdal 181'-ban összeírt csárda 

"Hoboltól egy futafOCldásnyira (Gönczi 213), bizonyára a Szigetvarhoz tartoz6 
>v'<oo'<> 

Szellenf? pusztán (vö.Hnt.1552). 

Szarka~r.i --'-cS<1rda RéDi csárda Szakályon, ~W~ tanya(Tol.27/154;vő.27/180). 
5zarvasdi .., -csáraa Oöbrö!;özön volt (To1.54/185), Szarvasd a határban levő 

puszta (To1.56/254). 

Szatymazi "Csároák •• ,. SzatvmB«l-, [?S:5zatymazi7 (Ferenc?i: Nyr.2;96). J\ , 
~. szerint Szatymáz SzefJedhez tartozó egyéb lakhely (major, tanya, csárda) 

volt '!int.15S0; vö.FtlESz.S9B). 

pzentmik16sl .; csárda Orosháza ki.:irnyéki csárda volt 1050 körül (Szabó F .. : 
~,= 

Szántó K. ~!Ilztvk.1959;53). Az előző oldalon lévő térkép alapján a Békéscsabához 

1--+ R~r{?eWl~ N ",,[.i-d;).) AM-\.u..-.. ;;?,,JtJ. ~.o""'''~'1L· V>~-Y~ CS"s "1 f..". 2..11':)). 
vo<:. 

b.:lovllj.>C'1.1. G\Jh?v1.,., "- ~ir~';"""'- / olt. 

~(, 



- 5t- -

tartozó Szentmiklós pusztán lehetett (vö. Hnt.1567). 
Szentmik16spusztai "Szentmil<l6s pusztai ••• csárdák" ISB-ban összeirt so

nlOgyi csárda (Gönczi 213). Valószínűleg a Me~nye határában levő Szentmik16son 
~ 

volt (vö.Som.119/1j Hnt.1568). 
~ 1842: ~csárda Gomba és Pécel között volt (Schra~: Nyr.9l:487).Tetg 

~ 

egy Gombához tartozó puszta volt (Hnt.1606). 
TOI:QYöpi '" csárda A ha jdani Veszprém és Zala vármegyék határvonalán áll t> 

(Gyöngyösi' cs;l°3-4). !orgyöp 8alatonalmádihoz tartoz6 puszta volt (Hnt.16l5). 
rótfalusi ~cs./árda/ l8l3-ban összeirt somogyi csárda ~Gönczi 213) Tótfalu 

_ ~O 

egy Cserénfához tartozó major volt (Som. 175/122 j vö.Hnt.1618), talán itt volt a 
csárda. 

Töreki l. '"' csárda Nemesvita határában volt (Vp.r.48/aO), a ~ nevű 
pasztán (Vp,r,48/79,8l; Hnt.1620). 

2. ~ cs.L~rdal l813-ban összeirt somogyi csárda (Gönczi 213). Talán 
a Kilitihez tartozó Törek pusztán (Hnt.1620j S~4/l08) volt. X?~ 

Turbéki I'""felső csárda (J turbéki pusztán volt, 1813-ban még állt (§i3Q9ti 
213). Turbékpuszta Szigetvárhoz tartozik (FNESz.662j l-In~62b,). . 

Tüskevári 1..-1 cs.tarda? l813-ban összeirt csárda Szigetvár határában (Gön-
. "-'-

czi 213; vö.jS7/484,252). ~ r.,~!'(' . 
"v"- _ 

2. ~ cs.Lárdsl l863-bao összeirt csárda Berzence határában(Gön-
,o."; 7VC" 

czi 219-20), Tüskevár pusztán (vö.lint.1626). Pesty 5zent(natárában jelez egy 
= "'-""-Tüskevári csárdá-t (Som.203/+), bizonyára ez az. 

Uzdi .... cs.[árd§7 l8l3-ban össze~t somogyi csárda (Gönczi 213), talán a 
= ;ov::;; 

Gölle határában lévő Uzd pusztán volt (Som.136/76). 
Vaskapu ~~csár~ Székelyszabar határában levő kis település~olt, már 

a l8.sz-ban is állt (Bar.2l3/5Sj vö. 213/57). 
Vecsenyei ~cs.Lárd~ Somogyudvarhely határában volt már l8l3-ban (GönczL 

213), Vecsenye nevű majornál (Som.20G/115). 
~ 

Vitorág I"cs.Lard~ 1863-ban összeirt csárda Tótszengyőrgy határában (Gön-
'"7<7"c" 

czi 220). A Hnt. ~lagyarlukafáról közöl egy Vitorág nevű pusztát (Hnt.1665), 
,.,.-
lehetséges, hogy volt ilyen nevű puszta Tőtszentgyörgynél is, hiszen máshol, pl. 
zselickmsfal~an is van egy Vitorág (Som.lS2/lI0), 

Zarany N l863-ban összeirt csárda a "csoknyai uradalmi erdőben" (~i 220). 
Zarany puszta nevet Toponárról ismerek (Hnt.1676j Som.146/l52), nem tudom, ez 
összefügg-e a csárdanévvel. 
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(Településrészen nemcsak a szorosabban vett városrészt értem, hanem egy-egy hely
ségnek olyan kisebb-nagyobb"'részét, amelyabelterületen helyezkedik el. Ide 
soroltam a vásártereket, temetőket is.) 

Alszegi Aszegi kocsma Badacsonytomaji italbolt az Alszegben (Vp.I.5l/57). 
Alvégesi ..J A dombrádi el végen levő kocsma. 
Alvégi -J-kocsma Szihalom egyik italbolt]a (Hev.II.4/41). 
Babod ~ l8l3-ban összeirt somogyi csárda (Gönczi Zll). Talán Somogybabod Ba-

4 __ ......... ' -

bod nevO falurészében volt (vö.Som.19/1,2,4,5). Elképzelhető az is, hogy a túri 
Babod puszta (Hnt.972) a névadó. Ez esetben a néva II.l.E. psoportba tartozik~ 

Batokány ~vendéglQ Pécsen az ugyanilyen nevQ városrészben van (Bar.134/ 
1375; vö. 134/1370). Mivel ez a hivatalos neve is, elképzelhető, hogy sz az 
elsődleges. 

Belvárosi a/H Tatabányai bisztró. Új (Kom.38/90). 
b/~ borozó Mohácsi kocsma (Bar.223!333). 

Bugyi ",csárda; P. rJ csárda Az ugyanilyen nev(i falurészben vol t LlIdason 
(Vajd.II,145; vö.im. 144). 

Bujáki 1812: "Bujáld Korc(mához" Mak6i kocsma a Buják nevú városrészben 
(Inczefi : Nakó 242) 
JV~ 

Cupi "'csárda A Cup nevű :t:alabaksai falurészben van (Zala 137/2). 
,Csillag OJ kocsma A Csillag-szoros nevű falurészben áll t Fehérgyarmaton 

(SzabSz.II,68). 
Csóka rJR~i csárd? Nagycsányban (Bar.267/l), a Csóka a belterület neve 

(Bar.267/2). 
Csókai N -csárda (Bar.267/1). L. Csóka. 
Csoromi ~ kocsma Az 1938-ban Kapolcshoz csatol Csorom (Vp,I.13/l) falurész

ben áll (Vp.I.13/21). 
Felszegi 1818: '" kortsma Nagykőrösön áll t (Schram : Nyr. 91 : 4,87) • 
Felvégesi ,.j Dombrádi kocsma. 
Felvégi 1. Felvégi kocsma Italbolt Szihalomon (Hev.II,4/32). 

2. Félvégi>:kocsma Tarnaöm'ön volt, legkevesebb 30-liO-éve megszúnt 
(Hev,III.ll/19). 

,Görbei "'-kocsma A pincehelyi Görbő falurészben van (To1.9/37). 
G~}árvárosi '" kocsma Pécsi italbol t (Bar .134/590). t-li vel 8Z a hivatalos 

neve, elképzelhető, hogy a hivatalos név az elsődleges, 
Hajnal 1. rJ (H.Fekete: t$lyTK. 102.sz.20).L.b/, 

=---=--



2. r.J Hajdúhadház egyik I<ocsmája CÉ.Kiss: Hajdúhadház I,Ul), 
r:; c:=::::::;; 

b/ '" kocsma; 1901: Hajnal korcsma Hajdúböszörményben van (H.Fekete: MNyTK. 
~ 

102.sz,20), 
c/ l80~: Hajnal csapszék (Ii. Fekete: MNyTK.102.sz.20). L.b/. 

)'V .... o= 

A Hajnal az alföldi városok legkeletibb utcájának, épületének neve szokott 
lenni, így van az itt emlitett két kocsmánál is. 

Hódoska (v A hasonló nevű váresrészl3en fekszik Pápán. A j-Iódoska váresrész neve 
a n.sz-tól adatolható. r·la már ez nem él, csak a több száz éves csárda őrzi a 
Olilvet (Hoffmann István szíves közlése). 

Kö~üki Közébüki kocsma Bük faluban van (Vas 7/16; vö, 7/57). 
Központi a/ 1. ri Kishegyesen a Központi téren volt (Vajd.III,6B). 

2. rJPápán a belvárosban volt. 
b/ r' !<ocsma (Vajd.III,6lI).L.a/l. 

...... c/,rJvendéglő (Vajd.III,64).L.a/1. 
Tókerti "'kocsma PápáIí. a 30-as években épült :ról<ertben van. 
Tollas ~Hajdúböszörményi baromfi-piacon (Bachát: NÉ.5:34). 
myúll:os 1. tv A hajdúböszörményi baromfi-Pi~";;~r;--(Bachát: NÉ.5:34). 

;;:x;c:; 
2. Tikos Pápán a tyúkpiac utcájának sarkán volt. 

Újtelepi Ujtelepi vendéglő Kővágószőlősön van (Bar.130/63), az Újtelepen 
(vö.Bar,130/59). 

Uzdi w-csárda Sárszentlőrincen álló régi csárda (Tol.3S/76), az Uzd nevű 
falurészen (Tol.38/64;, FNESz.673). 

Vásártéri a/ ~Nagyecsedi falatozó. 
b/ tv vendéglő Gyomán vol t (Gyoma 479). 

Zöld fa~Kisújszálláson a Liget szélén állt. A névadásban a meglevő Zöld 
fa cégérnév is közrejátszhatott. 

Ao 

Az utakról elnevezett kocsmáknak ebbe a tipológiai csoportba sorelását (hisz 
ezek kűlterületi nevek, szernbena töhbivel) az indokolja, hogy csak néhány ilyen 
található a gyGjteményemben, és ezel<nél mindnél sem biztos, hogy külterületen 
áll (t). 14i vel az utak és utcák egyarán!: mesterséges létesi tmények, nem indokolt 
okvetlenül a két csoport kü1önválssztása, igya túlzott elaprózást is igyekszem 
elkerülni. 

Az utcál< és a kocsmák nevének egymásra hatása kölcsönös, 
kocsma lesz az utca névadó ja (vö. J.Soltész: Tulajdonnév 97; 

~ 

gyakori, hogya 
Antalffy 201-2), 
~ 

Moric
Typewritten Text
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Ebben a részben természetesen csak azokkal az esetekkel foglalkozom, amikor az 

utca vol t a kocsmaneuénet< névadó rootívuma. 

Alkotmány ,..Ivendégl6 Pécsett az Alkotmány utcában van ~(Bar.D4/1133). 

Don-kanyar 1. eJ Buciapesten a r·1óricz Zs.krt ... ·on, ahol a 6-os villamos kanya

rodik, van ez a kocsma. 
2. r Debrecenben a Csapó utca kanyarában van. 

Don-kanyari ",-kocsma Varsádon volt valamikor (To1.28/4). 

A pon-kanyar gyakori neve nagyobb kanyarulatoknak, 5 az itt levő kOGsmák
nak. Bár csak:keMé9 adatom va~ r~, de írz4sem szerint (bár ez nam objektív mérce) 

jóval több van belőlük. 
Fasor ~Vendép15 Harkányi vendéglő, az utca két oldalán levő fasorról kapta 

a nevét (Bar.280/41). 

Homok utcai jV kocsma Pécsett van (Bar .134/211<0). 

Hősök terei <"falatozó Pécsett van (8ar.13I,/172). 

Kanyar ",kocsma PétBrrévén egy útl<anyarban áll (Vajd.IX,173). 
j<ereszt úti 1. P. Kereszt uti csárda Belegen volt, ma már nem ismerik 

(Bar. 209/121, +). 

2. ,Körösztuti - csárda Zádoron volt egy útkeresztezödésben, 
már nincs meg (Bar.104/,6). 

Két úti I(ét-uti-csárda Kisszékelyben volt {Tol. 10/109). 

Kis sori Kis-sori-kocsma Tarnazsadányban állott (Hev.III.3/52). 

Nagy sori Nagy-sori-kocsma Tarnazsadány legnagyobb kocsmája volt (Hev.III .. 
3/21) • 

Ns3nási úti * ,J kocsma; 1785: lia Nánási út félen állitandó Hortsma"; 1786: 
liA Nánási ut félen levö Ujj Verébsár Csapszékjell. A hajdúböszörményi Verébsár 
csárdát emlftették e névem. H. Fekete szerint (~~lyTI(.102.sz.89). Az adatokból 

~ 

nem biztos, hogy valóbsn ilyen alakú lett volna a név. 
Petőfi úti ,'" italbolt Kisújszálláson a Petőfi utcában van. Az italbolt alap

elemét nem ~znál ják a terrr.észetes beszédben, csak az adatJ;:özlés mesterséges 
szituáció jában kerUlt a névbe (vö. I'!ező: H'0, ~1-t,), 

~ 

Pince ~kocsma Bácsföldváron a Pincesoron volt (Vajd.IX,58). 
,Postai úti P. Postai uti csárda Tótszengy(irgyön állt (8ar.86/78). 

Révúti lBSB:"Révuti, Vámházi csárda" Balatonszabadiban volt réoen (Som. 
,2/30) •• kötet mutatója nem tartalmazza, előfordm1hat tehát, hogy nem csárda

név. 



l 

Sarki l-3. rJ' -kocsma Sellye (Bar.263/12S); Tengelic (ToL87152); Vajszló 
(8ar .271/48). 1,1ind a három utcasarkon állhatott. 

parkonforgó ~Kisújszállási kocsma volt, ma a tsz. épülete. A város leg
végén áll, itt fordul el a 4-es út Kenderesnek. 

Sarok l-3. '" Egerág (8ar.162/24); Debrecen; Simontornya (To1.4/30). Sarkon 
álló kocsmák. A Sarok tkp. alapelemként funkcionál; 

Sétatéri ~borkóstolóPécsi pinceborozó (Bar.134/1072). 
Szegedi úti a/,N csárda j 

b/ r-J !<ocsma i 
Csantavéren a Szeged felé vezető úton állt (Vajd.II,90). 

Topolyai úti ",f<ocsma Csantavéri kocsma (Vajd.n,90). 
Toponári úti " ... Toponári uti csárdák" lS13-ban áll t valahol Somogyban 

(Gőnczi 213). 
~ 

Utonálló Utonálló-kocsma Belegen volt ez az útmenti csárda (Som.209/103). 
Zsiba a/ ~-csárda 

b/ rJ -kocsma 
Pincehelyi kocsma volt a Z$iba téren (Tol.9/75) • 

. ~ 

Ágo*a a/..., (Szúcs S.: Betyárok 125-7, 129; uő. Pusztai szabadok 127; Osvlith: 
rJVCOO ,.~ 

Közbiztonságunk 46); 
b/ "" csárda (Szúcs S.: Betyárok 127, 129, uó. Régi Sárrét 59; uó • 

....-v= 
Pusztai szabadok 13, 73, 116, 127-8,130; Püspökladány 168-70; NéprLex.I,467). Szá-
mos népdalban szerepel ilyenformán a neve: "Ágota csárdáool< világit ablaka';/ Nem 
látnak be, rózsám, firhang vagyon rajta" (Szúcs S.: Pusztai szabadok no; 

. ~ 

"Am. Ágota csárda nagyog ak!{or,l t~ikor benne mulat Rózsa Sándor." (Szúcs S.: Be
'v'vv"'-

tyárok 127). 
Ágota.!. al 1804: Ágotai csapszék (Püspöidadány 168). 

b/ ~ csárda (Révai-Lex.X,279-8 közti térképen; Béres: Arra van , •• , 
a Boritó belső oldala) "ágo*ai •••. csárdában" (~~r,!'l!ji: Arra va~, 40), Nép
dal is említi így: "Dombon van az ágotai csárda,/ Derék betyár legénye!< hasz
nára" (Szűcs S.: Pusztai szabadok Dl). 
~ . 
. c/ 1794: Agotai Vendég fogadó (Püspökladány 168), 

Ez a messze földön híres csárda a karcagi, püspökladányi és nádudvari hatá
rok találkozásánál állott, olyan formán hogy a két megye határa éppen a mester
gerenda alatt húzódott. l727-ben épült az ún. Ágota-halmon (más adatok szerint 
a tÖVében), a hajdani S~t-Ágo.a tiszteletére emelt templom vagy kápolna rom-



jaiból. A monda szerint, amit Pesty is föl jegyzett (P'k.155) egy kolostor lett 
volna itt, amelyboolegy kun fő;;;;;'r Ágota nevű lánya apácáskotlott. P. csárda 
épUletét úgy épitették, hogy rejtett pincáje legyen, amelybe a szabadkámény 
füstfogójából lehetett leereszkedni. A néphit szerint egy alagút kötötte ÖSG2G 

a 14orgóval, de ennek nyomát nem talál ták. mikor l,ooontották. Talál tak viszont 
pincéjében elásva harminc emberi csontvázat. Ma a karcagi múzeum őrzi hajdani 
asztalát, melybe Rózsa Sándor is belevéste a nevét. 

Az 1857-ben megnyílt .szolnol<-debrecBI!l vasútvonal, majd a Karcag-Püspökla
dány közt megépült kövesút megrontotta forgalmát, de azért ~az 1930-as évek ig 
múködött. Megrogyant épületét 1935-ben bontották le. (Béres A.: HB Napló 1986. 

;vvc=:x 
január ll: ll; l. még az adatoknál i,', mti veket) • 

Az Ágotai csárda névnek ebbe a tipológiai csoportba sorolása ne~ biztos, 
hogy helyes. Megeshet, hogy a környező területről vette a névét, amelyet szin
tén ,'otának hívnak (Püspökladány 166-3), s amely már 13,&-tól adatolható: Zenth
agata (i.m.166). Valószínű, hogy ez a név még nem a puszta neve, hanem a Szent 
Ágota templomot felépítő, és annak nevét viselő,később elpusztult falué (való
szinűleg a török korban elenyészett falvak közé tattozik), s igya puszta neve 
nem elsődleges a csárdanévvel szemben. Györff y szerint "az egyházáról elnevezett 
Szent Ágota falu elPusztult/templomának'~};i évszázadokon át fennállottak és 
oltalmat nyújtottak az utasoknak. Lassanként a jobb idők eljöttével ki javították" 
és ekkor lett csárda (Györffy: A csárda 366-7). 

"""" További adatokat l. Szent Ágota(i). 
Agrár ~-presszóGödöllón az egyetem épületében levő presszó (Raátz: ~m.14:2). 

'vvv 

Állomási ~-csárda Fürgeden volt (Tol.6/85). Az állomáshoz való viszonya 
számomra nem egészen érthető. 

Al templom tv Egy szenespj.ncéból átalakitott borozót hivnak igy 1·1áriagyúdön 
(Bar .265/12), 

Árkád r.J Egy árkádos házban (az dn,Lábas-házban) volt ez a rosszhirű pápai 
kocsma. 

Betlehem betlehem Egy rozzant istálló helyére épített kocsma vol Szente-
sen (Friedmann: Nyr. 9:96). A 
,~ 

Birka'" -csárda Birkaistállóból átalakított horgosi csárda (Vajd.VIII,I,2). 
Csepregi ,...,-kocsma Csökölyön Csepregi Gáspár házának egyik részében van 

(50f\l.169/27). 
Csingilingi ,.;.-csárda 1938-ban lebontott kocsma r'lohácson. A nevét a korábbi 

Csingilingi csárdától örökölte (Bar.223/121S). 

A 

;1 r0['':j ~>,,,., " p1u~,Sh>< c~ P Z?!e"rfe!J t1-, j..ct '1.0..4 ",; f 



Egyetemi Egyetemi presszó (Raátz: NO.14:9). L. Agrár. 
Ar""""" 

Gőzmalmi ~-kocsma Pécsen volt (Bar.134/357). A szöveg nem részletezi, de 
valószínű, hogy a Gőzmalomban volt. 

Kastély Kastéj Urasági lakás volt régen a mai kocsma Monostorapátin (Vp. 
I.20/38). 

Keresztrnaimi Körösztmalmi csárda e/Csárda a körösztmalomná) Az előtte 
álló keresztről elnevezett .rno.loMb!Ul.már a századfordulón is volt egy csárdaszo
ba. Ma a Vendéglátóipari Vállalat üzemalteti. ~~hácson van (Bar.228/19). 

Kis r./-kocsma A régi Kis-kocsma helyén épült fel.Erdőteleken (Hev.III. 
2/2). 

Korona ~1ező András felveti (NÉ, 6:61-2), hogy a ~ipikus cégérnévn6~ tar-
iV'VVvc ........... 

tott Koqsmá-k esetében más motiváCió is közre játszhatott a névadásban. A nyíregy-
házi Koron&'. ugyanis hajdanán városháza volt, amelyen a régi koronás országcí'" 
mer lógott. Mező szerint sz ilyen c!meres; házakat nevezhették Koronának (erre 

~ , . 

sajnos egy példát se hoz), s ezt a nevet örökölték a ház funkciójának megvál-
tozása után a vendéglátó intézmények. Ez a feltevés elképzelhető, hisz a várás
házákon gyakran volt bormárés (vö. 9), de ezt megerősítő tényeket nem' talál
tam, s ilyet f4ező sem közölt ebben a rövidke cikkben. További hetatások mege-

~ 

rósíthetik a fenti hipotézist, addig azonban a ,Korona nev~et a cégérnavek közé 
soroltam. 

Lebuki ,Lesuki-csárda (Hajdú: A vásárhelyi puszta 86); LebÚki-csárdának 
......."....,vu 

(Szabó F.: D-alf.betyárvil. 150). A hajdani híres tebuki csárda csárda labontá-
"""""" sa:lrtán keresztelték így ezt a Hódmezővásárhely külterületén levő csárdát. 

ló ..J-csárda Mohácson van. Nevét azért kapta, ,mert egy pajtából alaftí-
~ 

tották ki 1960 I~örül (Bar.223/169l~). 
Platán ~~bnostorapátiban van. A régi urasági lakás jellegzetessége az előtte 

álló három platánfa, erről neveztéf< el a kocsmát (Vp.I.20/38). 
Baélmalom 1. rJ csárda Vendéglővé átalakított szélmalom Gunarason (Vajd.I,88). 

2. r--csárda Szélmalomban berendezett csárda Novo Orhován (Vajd. 
I, 166), 

Szent Ágota tV csárda (Zoltai: Dabr, Szemle VIII, 277; Györffy I.: A csárda 
366-7; Püspökladány 168); Sz:nt1gota csárdája" (Ecsedi: Porös örszágutakon 
48-9) , 

rvv---

Régebbi adatokból is következtethetünk meglétére: 1757: Diversoriurn Sanct 
Ag&t:'~lIns~;11788t Szent Agotai híd melletti csapszék; 1791:- Szent Agotai csár
da épületcPüspökladány 16B). 

l A't63: f:L:c..:eJ...wv, SWtf "1Dther'!'l~i AiG!': Dcv(r(':,"OY\O S~ A3Dlo?\ú~"'''i 

;lA 



Tejcsarnok "'Kismányoki kocsma, amelyet tejcsarnokból alakítottak át (Tol. 
82/4), 
~ ~csárda Sümegen a volt Kisfaludj-rnajorban van (Vp.I,ll/17). 
Vasúti l. ~ vendéglő Pécsett volt (Bar.134/1694). 

2. ,.J vendéglő Püspökladányban van (Püspökladány 159). 
3. Vasuti vendéglő Szekszárdon van (Tol,99/204). 

2. A KOCSMA (ÉPÜLETE) A MEGKÜLÖNBÖZTETÖ RÉSZBEN MEGNáVEZETT HELY 
MELLETT VAN 

A. Folyó v~l;)y_@~ví~~n~:1::1: 

Almás..éri a/ 1794: Almás éri csapszék (Püspökladány 177), 
b/ 1779: Almás éri csárda (uo.), 

- c/ 1821: Almáséri vendéglő (uo). 
Püspökladányban az Almás-ér mellett állt. 17BB-ban í9~S emlitik: "Almás ér 

melletti korcsma"(uo). 
Bátai ~ vendéglő Tolnai kocsma (Tol.~/17) a Báta folyó (lol.593.1.) part

ján lehet. 
~ a/ ~ bár Vendéglő a kanizsai Tisza-parton (Vajd.VIII,Bl). A Vajd. VIII. 

kötetben a földrajzi köznevek közé sorolják: "Békabár f~, foly6 vagy más víz 
mellé épült vendéglő If (I,m.1l9).' 

b/ tV-csárda Temerlini I~ocsma az Uracs-!JÖdörnél, amelyikben sok béka 
volt (Vajd.VII,47). 

Kálmán B. is említ egy Békacsárdát Fejénmegyéből. Pontos helyét nem köz-
~ 

li (MNy.LXXII,215). 
c/ l. oIrékat6 Az i<fegszemesei I<özségi vendéglő neve (Tol.a/62). 

2. Nrékatg Egy hisvendéglő Tamásiban (ToL 14/121 ) • 
A Béharíkat6 határrészné~<ént is előfordil, olyan mocsara~ területet jelent, 

amelybangos a békák kuruttyolásától (Kiss L.l Nyr.l06:22l). 
Békás a/ l. r' (Szűcs 5.: Pusztai ':Z"abadok 146); Bt~ás (egy régi hortobágyi 

~ ~ 

dal, amely összefoglalja a hajdúböszörményi csárdákat, kezdődik így: "Por6don a 
Bíkás" (H.Fekete: MNyTK. 102.sz.42; Szűcs 5.: Régi Sárrét 58; Ecsedi tévesen 
Bikás-nak';';:te le~oros országut;;;;; 43); 1786: "a 8ékási C'SaPláf'''; 1794: "Bras
s6i alias Békás; 1794: "Bél<áshoz"; lB44: "Békási Csaplár"; 1851: rJ (H.Fekete: Lh.) 

~ 

1857: rJ (HB l<ézirTérk.30l). Hajdúböszörmény től nyugatra, a Por6don állt, a 
Brass6-ér mellett (ezért lehetett ott sok a bél<a). Népszerűségére jellemző, hogy 
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még egy helyi szólásDa is bele~ült: Útba ejti, mint Dombi Gyurka a Bikást ~ 
Fi!.kete: Lh.). 
;O<;;'V"X> 

2. tJ (Zoltai: Debr.Szemle VIII,281,':2B2), békás (Szabó I.: DebrlKip---...........,... ~ 

Kal.XXX,79). Hajdúszboszolótól északra a szoboszló-böszörményi út és szoboszló-
debreceni határ kereszte2DB~Sénél volt. 

b/ Bikás csapszék; 1772: "Két Mezei Békás és Trirnpói Csapszékek"; 1866: 
~ 

'" Csapszék (H.Fekete: t4NyTK.I02.sz.42); egy év nélküli kézirato5térkép is közli: 
~ 

('J csapszék (HB Kél!:irTérk.30l). L. a/l. 
c/ l. "'-csárda; 1864: .. -csárdéJ Gödrén állt (Bar.14/1B4). 

2. ~csárda (Révai-lex.X, 278-9 közti térkép), A HB K~zirTérk.közöl
te Vékáscsárda dCíló téves olvasat lehet, s a Békás csárdát fedi (vö.Lm.303) .l. 
a/l. 

3. P. "Békás csárdának" Velencén a tó partján állt, már Pesty ide-
~ 

jében sem volt meg (PF.297-B). 
Buga N-csárda Csárda Temerinen a Buga-Ba9B közelében (Vajd.VII,49). (A 

szer~vát baMl:! "tavat' -t jelent CS1-b - ~ b'l. A')' . 

Buj-éri Bujéri-csárda Buion egy l<is vizfolyás mellett volt (Rétköz 39). 
Csatár-tói 1865: Csatártoi Csárda S~tán volt, ma már nem ismerik (Som.103/ 

345,+; vö. 203/344). 
Csatár-tó a/ l. cátártó IBD-ban összeirt csárda Szenta mellett (Gönczi 212). 

;;;xrv 
L. Csatár-tóL 

2. Csatártó l863-ban összeirt csárda Tarany határában (Gönczi 
~ 

217-B), ahol ma is él a Csatár-tó név, amely egy vizenyős területet jelöl (Som. 
219/85,87). 

b/ c~rtó csárda Szent~mellett~csárda, Festetich György ~rófé 
volt (Gönczi 215-6). l. Csatár-tól. 

c~~~atak "'-csárda A Csele-patak mellett "",U JAoI,"':(.\,O" lP>"'-"" 2.t~) '3), 
Csele-pataki rJ-csárda Mohácson a Csele-patak mellett áll (Bar.223/l9). 
Csetri Csetri presszó, Tapolcán a tó mellett áll. A csetri a tóban talál-

ható csele hal neve (Vp.I.29/147). 
Csíkos-tó Csikos tó Székelyhidi korcsma volt (Bakoss: Nyr.6:239). Talán 

;v<;:;=c 

egy hasonló nevó tó mellett volt, amelyben Sok tsík veIt. 
Dedó ~csárda Hajdúböszörményben van, a közelében folyó Dedó-értől kapta a 

nevét (H. Fekete: MNyTK.I02.sz.53). 
~V 

Folyó Fojó-csárda; lB60: Folyó Csárda; 1682: Folyó-csárda Horgoson egy 
forrásként buzgó kűt mellett volt (Vajd.VIII,47). 

Gangesz ~Nyiregyházi eszpresszó, valószinűleg a Bachát l. említette nyí.egy
házi ~r-patak, ahogy az ifjűság emlegeti: Gangesz mell;ít V;;' (vö.Bachát: MNyTK. 

~ 
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l60.sz.229). 
Gyöngyös 1832: '" (.Eggyes bészálló vendég fogadó aura., híres bor termő Rezi 

Szöllő hegy tövében.") (Schram: Nyr.9l:488); 1783: Gyöngyös WLIrts7H~us7 (Gyön-
... 10 .. r ... ~ 

gyosl cs. ,7). L. Gyongyosl. 
Gyöngyösi ""csárda (NéprLex.I,467; Gyöngyösi cs. lO , 3,4,7,8 stb., Vámosi 

CS.
lU,4). A Rezihez tartozó ~lmástető nevú hegy alatt áll ez a híres csárda. Ne

vét a tőle kissé nyugatra csörgedező patak adta (Gyöngyös). Valamikor a 18.sz. 
elején épült, l729-böl van rá adat először. A csárda;· részletes leírása megta
lálható a róla készült kis könyvecskében (Gyöngyösi cs. ID? 1958-ban rekonstru
álták, azóta iltsmét csárda (Szabó I.: ~gyar Nemzet 1958. 142.sz.4.). 

=ox: 
Hajlási lB04: "Hajlé!i csárdában" Naroslelin a Maros kanyarában állt (In

;<;:ov 

czefi: r·lakó 173). ;vev 

Ha jlati rJ csárda (Néprlex • I, 467'j' Szíícs S.: Pusztai szabadok 103), 
, ------., 

"Hailaticsárdától" (Szúcs S.: Régi Sárrtet 58). A Tisza vezsenyi kanyarulátánál 
állt. 

~ 

Herpenyó 'al N (VasB2/337).L.b/ 
b/ ""csárda Sárváron a hasonló nevű patak partján áll (Vas 82/337). 
c/ 1857/60: ~kocsma (Vas B2/337).L.b/. 

Horos-tói Horostdcs.Lárd§7 18l3-ban összeírt somogyi csárda (GÖnczi2l2). 
Talán I<isberénynél volt, abol ma egy hason16 nevCi t6 van (Horoskat6)(5om.23/27). 

Kadarcs "Csárdák: ... . Kadarcs" (Oláh: NyF.26.sz.22)j ,fVcsárda (Néprn.ex.I, . =-
464,416, Ecsedi: Poros országitakon 53; nbP. 157, 167-8; HB KézirTérk.258)j 1785: 

> '" 
N csárda (HB l<ézirT.!érk.288). A Hortobágyon Elepen a Kadarcs folyó mellett áll, 

népi klasszicista épülete a Hortobágyi csárdáféhoz hasonló. 
v 

Kadarcsi ~csárda (Zoltai: Debr.5Bemle VIII, 277, 279, uó.: Debr. a török 
~ 

••• ,10B; ~.: Betyárok 73), kadarcsi csárda (~~v!.: OebrKépKal.XXX, 
79, DebrTört.U,36l, Hortobágy 227, HB KézirTérk.85, 207, Szúcs 5.: Pusztai 

~ 

~zabadok~). l. Kadares. 
Ker~tói l. 1852/63: Kerékt6i csárda Hajdani kisdobszai csárda (8ar.90/6l). 

2. N-csárda Zádoron volt, már lebontották (8ar.l04/32). Valami
kor egy kerek alakút6 állt mellette (vö.Bar.104/3l). 

KirálYf1l§vi Király-révi-csárda, 1865: l<irály-révi-csárda , P. lhrályi ~éV, 
Kocsma Csokony'avisontán volt (50111.233/124). A I{irályrév egy árok neve. A mon
da szerint erre menekült a tatárjárás idején IV.Béla (5om.2J3/l22). 

,Kökényesi Kökényösi-csárda Csurgón a Kö~ényes patak (Som.202/246) mellett 
volt (5om.202/248). 

AI 



!<őrösi N csárda CInczefi: Nytud~rt.22.sz.20,53; Ferenczi: Nyr.2:96). 
,yv=c=: ~ 

Szegednél a Kőrös-ér mellett állt (Inczefi: i.h.53). 
,....,VVV 

Lassi ,..t-csárda Oecsen a Lassi-tó közelében állt (Tol.102/240). 

LUdas a/ "" csapszék (HB KézírTérk.207 ,269- a flB KézirTérk. által említett 

térképek 1814, 1820 k., 1826, 1835 k. 1838, lB48-ból valók). 

b/ '" csárda (Zol tai: DebI'. Szemle VIII, 277, 280, uő: DebI'. a török 

... , 108), Ludas.[(J>,l~»l~;;'I.:· OebrKépKal. XXX,79). 
~. ~ 

c/ --' vendégfogadó (H~I., DebI' • Szemle VIII ,456'; Wl1z,?i :Oebr • Szemle 

VIII.280).~~gtalálható kéziratos térképeken 1881, 1820, 1826, 1835 k., l84B, 

lB53-ból (HB KázirTérk.269) •• Debrecen határában volt, a Ludas-tó mellett állt 

(Vö. a követl<ező szóeikkel) Zoltai szerint l748-ban emeltélt Bánk pusztán (vö. 

euw.: DebI'. vize1:..23) • 
~ 

Ludas-tói Ludastói vendégfogadó (Zoltai: Debr.Szemle VIII, 280). == Hblványkúti P. Ifl.olványkuti csárda Molványon volt (Bar .92/26). 

Nilus rJ Gyulai kocsma, a hasonló núven becézett parányi szennyízcsatorna 

mellett. 

Pecsabara P. "Bacsabara cáárdától" (PE-Bácska 67). Vaskút ás Baja között 

állhatott. A'. bajai adatközlő szerint annyit jelent, hogy "Kacsa víz" (Lm. 20); 
vö. pa~e 'fiatal k"..,....', bara 'mocsárj tócSl:f.,pocsolyafC'n,c" ~hs,.· AG, '1(')). 

Ez a kacaavadászatra alkalmas tó az lB60·as években már nem volt meg, ezért 

gondolhatta úgy a vaskúti adatközlő, hogya csárdától nyerte a nevét a kör

nyező határrész. Vö. a következő szóccikkel. 

Pacsabarai P. pacsabarai csárda (PÉ-Bácska 20). L. Pacsabara. 

Riha lBB2/B4: ,..t csárda (Bar.223/975).: a következő sz6cikket. 

Rihai r' .csárda Mohá~ áll t a Riha tó mellett (Bar. 223/975). 

Rucás a/ '" (É.Kiss: "'-atlház II, lIBO, Zoltai: DebL'.Szemle VUI, 2BO), 
......, ... ~ ............,.oe r 

11181: Rudzás, 1807: "Rutzáslo-""."lI j ,170 '/-: "r'L,,,'rS,,,-',,,,,, "'Cf, 1<..",,: H-''1,.r..;h~l'tJ,L ~ l/l); 

A82..~1 /{ ~3~: .e..uC:"d~ Y1.9., ~e''j.LYTe~.t~i); 4~2:t}; ",ll-ll," ~~e:.J.. ~'t~)t ,. 
b/", csapszé!( (É.Kiss: Bajdtíhadház II,48l, Hhadház 45ll, HB KézirTérk 

;;:;;;;o;;=;;;< 

250), 1807: "Rutczás c&zékbe" (É.Kiss:uo.); lB26] 1835 .k. :~csapszék (HB _ ;vvv 

l<éziL'Tért.274,285), 1835: "Térképe a '" Ruczás Csapszéknek ", 1839: ..... :csapszéke, 

1844: 'v csapszék (É.Kiss: uo.), lB70 k.: Ruczás csapszék (HB KézirTérk.2B5). 

c/N cs~§7 <loltai:Debu.Szem1e VIII,277). Hajdúhadház hatá~ban 
ru <AJ vc;;; 

PalI ag-pusztán állott. Az 18BB-ban megépült debrecen-nyíregyházi műút miatt az 

utasok elkerülték, így hamarosan megszúnt. A belvízrendezés előtt több tó is 

volt Hajdúhadház határában, a csapszék mellett levőt Rucásnak hívták a benne 

);! 



tanyázó vadrécékról. Erről a ,tóról nevezték el a csárdát is (É.Kiss: Lh. 
""""""'"' 281). 

Szarvas '" ~!llrtWH[;aus7 A II. József korabeli térkép tünteti igy fel Pátro
ha határában (Rétköz 326). L. a I<övetkező szócikket. 

Szarvas-éri 1949: Szarvaséricsárda Pátrohán állt a múlt században a Szar
vas-ée'mellett (Rétköz 336). ~~ 

Szederjes a/ '" (É.l<iss. I-Íladház II, 489), 
~ 

b/ ri-csapszék (Hhadház 455) 
Hajddhadházon a hasonló neva tó mellett állt a múlt század közepéig. 

Széles-tói Szelestóti cs.L8rdQ} IB13-ban még állt Besenyő községben (Gön-
-= czi 211). Ilyen név a S~ban nem szerepel. Rinyabesenyő határában található 

-v-

volt régen egy Széles-tó (Sorn.220/1l4), talán emellett volt, s Gönczi hibásan 01-
~ 

vasta Szelestótinak. 
Tisz~ a/ Tiszáho Poroszlónál a Ti~sza-parton lehet (Hev.II.15/40B), közel 

~ , 

van hozzá a Tisza-híd (i,m.15/409). 
b/ '" presszó Tiszatelken van, talán hivatalos névből szár,mazik. 

Tsszahajlati P. Tisza hajlati csárda Szolnokról a Tisza kanyarulatánál 
volt (PKSz.92). 

Tisza-parti Ncsárd~ Oombrádon van, talán hivatalos névből származmk. 
Tó Nbüfé Offan a tó kéizelében van (Bar.62/34/. 
Vadkacsa ~Vendéglő volt a Gyoma Holt-Körös partján, ahol sok vadkacsa 

ta]nyásott (Gyoma 478). 
Varas ,""csárda (Oanllló I.: Nyr.BI:315, szacs I.: Pusztai Szabadok 104), 

;.... ;e u :;. 

Túrkeve határában a Varas-ér mellett állt, 
_ Visszafolyó N cs,arda] l8n-ban összeirt somogyi csárda <.!,önczi 213), bi

>v-=> 
zonyára a Visszafolyó patak (vö.Som.1697'lIB, 199/13) mellett állt. 

,/<> Zádori'" csárda Nádudvar határában állt (Balázs L.: Ethnographia LXVIII, 
F ~ 

( 271), a ,Zádor-ér (vö.PJk.155, ~s: Pusztai szabadok 55)~~i~n, 
~ Zádor ~csárda Zoltai: Debr.Szemle vIII,277) L. Zádori 

Zdálai Zdálai cs. td Berzence határában írták össze l8l3-ban (Gönczi 
213). A Zdala : ZsckÍla ai>1agyarország és Jugoszlávia ltözti határpatak ~;~ • 
Berzaneén (Som.205/256). 



) 

, 
Csémi "'csárda C~usztához közeli csárda t40csa határában (Kom.53/72). 
Csuhosi P. "van még egy csárda, mely csuhasi csárdának neveztetik, mivel 

csuhés rét mellett áll". Mázán van (Tol. 80/76' ; PT.II,833). 
Fácános ~-kocsma Egy buzsáki csárda neve a szemben levő terület sok fá

cánjáról (Scm.22/53). 
Forrózsombói P. Forró Zsombói csárda Kiskundorozsma határában egy vizenyő~ 

lapály, az ún. Forró-zsombó mellett volt(~JI<.:n. 
Kulcsi 19.sz.eleje: "a' l<lltsi Csárdán fellyúl ... af Kutsi csárdán fellül, 

1829: Kútsi Csárdán allól ••• a' kutsi tsárdán felü1-, 1832: -a Kútsi Csárdán fellyOl' 
A Csepel-szigeten volt (Csepel 2670), bizonyára a Kulccsal szemben fekvő területen. 

Disznó ~-csárda Kaposváron a vásártér mellett van. Itt szokták meginni az 
adásvétel utáni áldomásokat (Som.149/157), 

Fekete koporsó ~ Törökszentmiklóson a temető melletti kocsma neve. A néva 
cégérnevek n1intá jára alakul t (vö. Il!! ~ ). "., .. ~ 

Halál ~ kocsmája A temetőbe vivő út mellett épült Püspökladányban (~y 
79). 

Hulla "'bár Sárváron volt (Vas 22/75), bizonyára a temető mellett. 
Hullamosó'" A budapesti Farkasréti temet6vel szemben lévő kocsma neve. 
Kastélypark "!vendéglő Gjörcsönyben a park mellett áll. (Bar.167/58). t4ivel 

ez a hivatalos neve is, elképzelhető, h~gy az az elsődleges. 
I<ripta ..J csárda Sárvári kocsma (Vas. 82/75), bizonyára a temető mellett áll. 

Állomási Álomási büfé Kis büfé az állomás közelében (;örcsönyben 
(8ar.167/133) 

Buda' 1..J kocsma Pécsen a Budai-váM: közelében van (Bar .134/529). 
2. '" kocsma Pécsen a Budai-vá1J\köze1ében van (Bar,134/989). 

Dobogói a/ ~ csárda (Vp.I.22/4), 
b/Nkocsma (uo), 

Szentantalfán volt az 1920-as évek előtt (uo~, mellett van egy Dobogó nevű 
hid (i.m.22/5). 

Fürdő ~ büfé Kisújszálláson a Fürdő mellett volt. 



Gát; a/ '" csapszék (,H~adház if O , tJSiss: ~áZ II ,t~53); 1807: Gáti Csap

szék (É.Kiss: i.h.). A h~ál -~i határon állt, dorogi részen, az ún. 
N==" , 

Dorogi gátIJál (E.Kiss:Lh.). 
,..,.,.--

b/ P. Gáti csárda Temr:l!lIn határában vol t (Vajd. VII ,53). 

GödÖlti 1. rJ korcsma ~lakó belterületén volt (Inczefi: 14akó 216). ,...,oc;:: 

2. "" korcsma Nakó külterületén volt (uo). 

A két !<ocsmára vonatkozó adatok nem nagyon lehet szétválasztani. L. .Reite\<-

gödöri. 

Hídfej Hítfej-kocsl!1a Rácl<evén a h~nél áll (eslepel 2114). . 

~ 1832: Hídi kortsma Valahol Zala megyében volt (~: Nyr.9~486). 
Hidnál'" Ceglédi csárda az irsai határban (~i: Nyr.l:386). 

Jégverem a/ Jégverem A régi jégverem mögötti vendéglő Feldebrőn (Htv.II. 

1/31). 
0/ ,""vendéglő Szombathelyen a jégverem közelében (Vas 37/573). 

Kápolua ~cs~Lardi7 l8l3-ban összeirt csárda a turbéki ká~na mellett 

(Gönczi 212). 

Kaazárnya ~'í'", (H.Fekete: ~lNyTK.I02.sz.22; Györffy L: Hajdúböszörmény te-
I OV==<::r'V v:; , o <Ji = e o 

lepülése 31; Ecsedi: Poros országutakon 43; ,Szúcs S.: Régi Sárrét 58; uő.: 

Pusztai szaba~k l46}; l773:.kaszármai oorbi:6;ág{ l782:,Kaszármai Csaplár; 1848: 

.Kaszármába·(~t.> Lh.) 
b/ .,;kocsma (H.Feketf: i.h.), 

;<> CQ 

. Híres hajdúböszörményi kocsma volt. A közeli kaszárnyáról nevezték el. Sok 

nagy verekedést látott , ezért mondja róla egy népdal: "gyilkos a Kaszárnya"(1.Ah), 

Kaszárnyai 1782: "a Kaszármai csapszékbe" (H.Fekete: NNyTK.102.sz.22). 

L. Kaszárnya. 

Kőbánya -:' -kocsma Régi kocsma a Kőbánya alatt Villányban (8ar. 269/4) •. 

Kőhídi 1. Kűhidi-csárda; 1865: Kőhidi csárda Bakonyán állt (Bar.128/372), 

a Kőhíd mellett (vö.Bar.128/370). 

2. P. "Kőhidi csárdának neveztetik" Baracson a Kőh{dhoz közel álló 

csárda volt (PF.178). 

3. Kúhidi csárda, P. Kőhidi csárda Csárda volt t·1ágocson a ~őhíd mel

lett (Bar.4/2l6). 

Krisztus N Pápán a Nagytemplom melletti utca sarkában van. 

Lenin ~ Hajdúböszörményben a Hajdúsági étterem neve az előtte álló Lenin 

szoborról (Bachát: Nt.5: 134). 
;;: QEO;::; 



LófarawSzegeden az egyetemi büfé neve, mert előtte egy lovas szobor áll 

épp farral feléje. 

rC te. Nemzeti""' Salgótarjáni talponálló. Egykor egy ilyen nevű szálló vol t fölöt-

~ ~'lesszelátó Messzilátá-csárda Zádoron a magasfigyelo 'mellett állt (Bar.104/36). 

Neszehídi 1924,1948: neszehidi kOCsma. Nagyhalászon a Neszehídnál volt (Iét

köz 267-8). A névre több magyarázat van:~~lein Dávid vagy ahogy hívták Mesze Dá

vid voltcckocsmáros. Feleségéről kapta a ragadványnevét, aki szerelmes és köny

nyen adakozó természetCí volt, hamar megnondta, hogy ... nesze..."; ~. 

"arról nevezték el, hogy a híd mellett i kocsmába betyárok jártak imi. Ón kupá

ból ittak s amikor összel<occintották,(8z't mondták ••• , hogy nesze!"j :'l. 

A hid azért I<apta ezt a nevet, mert "csak odalökték a falunak, mondván: '" itt 

van, nesze!.M:" (i.m.268). 

A néR valódi magyarázatát szerintem az elsó változat adja. A csárdákban 

tartózkodó kikapás lányokról, asszonyokról gyakran nevezték azokat Neszepicsa 

csárdá-nak (l. lio o _;1 ) vagy röviden és finomabban Neszé-nek. Bizonyára itt is 

ígyy történt: a kocsma neve volt a Nesze, majd a mellette levő hídra is ráragadt, 

amelyről is újra e1neveztél< a csárdát (tkp. a régi név !<iegészült egy olyan tag

gal (hídi), amely a helyét is mutatja), s lett Neszetiídi kocsma. 

Rejtekgödörirt{ 1790: Rejtek-gödöri Korcsma (Inczefi: u~). 

'-+0/ 1793: Rőjtók gádori Csárdáját; ~Rejtek Gödöri Csár

dát (Inczefi: t4akó 216). 

Makó határában volt valahol. A Rejtekgödör helye és mibenléte ismeretlen, 

talán egy lesgödör volt. 

Rév a/ l. Réf-csárda Csepelen volt (csepel 858). 

2. N t;sárda Drávapalkonya (Bar • 311/13Z) • 

3 • ..I-csárda Mohács (Bar.223/1030). 

4. Ncsárda: Récsárda Vejti (Bar.306/10B). 

5. "'-csárda Zamárdi (Som.33/14). 

b/ l. ~-kocsma Mohács (Bar.223/352). 

2. ~-kocsma Mohács (Bar.223/1030). 

A Ilévelmél mint fontos cSO!llÓpontoknál gyakran létesültek csárdák. Az itt em

lítettek is ilyenek. L. még a következőket. 
Révbeli 1829: Révbeli Kortsmában II A Makáról l(iszomb"orra vezető révjárat me:l:

~ 

lett volt (Inczefi: Mak6 217) • ......,. ......... 
Révház Réfhász-csárda A Csepel-szigeten volt (Csepel B58). 

Révi P. "révi ••• csárdák" (PT.III,316). lot,,~ 'INI/,t. 

~s --:: \Q.o&,>",?\ l~q')'!e""""'é", Lt-!JL. g lj') VI. t,1Uw? -lv!7:- Lvö·. í.,(. 

U1"i) fYl etl.dt ~. 



fl. 

Strand ",büfé Kisújszálláson a fürdő, mellett volt. 
Szeles al ~ (Zoltai: Gebr.Szemle VIII,279; uő.: A régi Gebr.6); 1812: (" (HB-.... :; .... 

Ken er. 2-3 közti térl<ép); 
bl Szeles csapszék,; (H8 íKézirTérk.251), 1820: "A .szeles ••• Csapszékek 

~ --
helyszínrajza" (HBj'KézirTérk.67), 183S: nA ... szeles nevü ( ... ) csapszékek 

telkei" (~: D~1Tört.III,86l), _ 
cI ~cs.Lárda7 eZoltai: Oebr.Szemle VIII,277), 

: ... 
dl "52eles-.u fogadák q:oltai:Debr.Szemle VIII,280), 

~ 

el "Szeles '" vendégfogadák eZoltai: Oebr.Szemle VIII,280-l); 
;o'" = 

"a Szeles nevCí külső vendéljfogadáll (Zoltai: A régi Debr.8). 
- ~ -

Zoltai szerint 1737-ben építette a tanács az elpusztult Boldogfalván. Mellette 
~ - -

egy szélmalom is épült, erről kapta a nevét"a kocsma. (Debr.Szemle VIII,279). 
fl rv' kocsma; 1893: "Betörés a Szeles korcsmába" Hajdtíböszörményi kocsma 

egy régi szélmalom Jmellett (H.Fekete: MNyTK.102.sz.104). ,....,..., G __ -

Telefon ",bár Gyulai kocsma a Telefongyár mellett. Törzsvendégei a telefon-
gyáriak. 

Vám ~kocsma Szentgotthárdonegy vámszedóhely mellett áll (Vas 137/23). 
Vámhéz·-",-büffé: ev-büfé - Az 19~s évek közepétől az 1970-es évek vé

géig múködő kocsma-bódé volt az Eszéki vám mellett Mohácson (Bar.223/S17). 
Vámházi 18S8: ~csárda Balatonszabadiban volt (Som.32/3B). 
Vejti rév 1863: Vejti ré korcsma Vejtiben volt a révnél (Bar.306/l08). 

3. A KOCSMA (ÉPÜLETÉNEK) VISZOMYÍTOTT HELYZETE 

Alsó al 1886: ~ csárda Nagyigmánd (Kom.S7/1S0). 
b/- 1877: alsó fiók korcsma Ráckevén (Csepel 2841). 
cl 1-10. ,..Jkocsma Császár (Kom.67/6); Fertőd Ct4arácz: ND.4D:38); 

........ =:; 

Füzesabony (Hev.II.7/lS3), Gödöllő (RaátB: ND.14:l0,32), Kocsela (Tol.46/73), 
Magyarbóly (Bar.2BS/39); LXS77:-AlSó 'korcsma 7 Ráckeve (Csepel 2840); Tevel (Tol. 
62/3B); Teponár (Som.146/33); Újvárfalva (Som.133/13). 

dl lB77:.alsó pálinka márés Ráckeve (Csepel 2842). 
Belső al <-' csapszék 1-2. Hajdúböszörmény CH.Fekete:MNyTK.l02.sz.l4-15); 

~ 

Püspökladány (Püspökladány S7). 
bl ,,; csárda l-2. 11'.'" csárda7 Kacsér (PJk.60); Nemeske (Bar.94/4). 
cl '" kocsma l-3. /J.75S: "Belső korcsmán"; l78S: .,; ~rcsma7 

Hajdúböszörmény (Ii.Fekete:MNyTK.l02.sz.l4-l5)~ lÍ74l:bels6 korcsma? Püspökladány 

(F\i~dtny 57); Mad=<T'o1.33/29). ...jUv 
dl 1813: "Belső vendégfogadóba" !i6öszörmény (H.Fekete:t'lNyTK 102.sz. 

l4-1S). ~ 



Felső a/ 1886: Felsfi csárda Nagyigmánd (Kom.S7/150). 

b/ 1877: felső fiók korc5ll'.a Ráckeve (Csepe1283B). 

c/ ""kocsma 1-10. Csolnol< (Kom.16/48); Egerág (Bar.162/B); Gödöllő 

(Raátz: NO.14:15); LP • felső kocsrnaJ Kiskundorozsma (PJk.15); 
~ 

l-lagyarbóly (Bar .285/3); ~lecseknádasd (Bar .110/79); Nagybajom (5om.145/27); Szakcs 

(Tol.44/13); Taponár (Som.146/10); Újvárfalva (5om.133/9). 

d/ 1877: felső pálinka mérés Ráckeve (Csepel 2839). 

Közbülső rJ "Ezt a külsfihalmi csárdát m@jy is hívták, hogy Közbülső mert 

Nádudvar és a BorirEtugb~n levő Nyugszom csárda közt éppen fele útba esett." 

(Szúcs S.: Betyárok 110). 
R - -

Középső N kocsma l-2. Sellye (Bar.263/BO); Vajszló (Bar.271/48). 

Külső a/ nKülsfihöz" (H.Fekete: t·1NyTK: 102.sz.24).L.c/2. 

-- b/ .../ csapszék 1-3. /J837: rJ csapszék? 'fugyi (HBiKézirTérk.299); il74B: 

"Külső csapszéken'iJ (H.Fekete: MNyTK.I02.sz.24), 1.b/2f ~ 
L1777: ov Csapszé\5! pUs;;5'k1;!ány (~ny 294). 

c/ l. 1857: ~ csárda Gencsapáti (Vas 28/97). ,,~ 
2. ,..J csárda CIi.Feket~: MNyTK.I02.sz.24; Györffy I.: ~szörmény 

települése 31; ;Sg%.edi: Por~ országutak31l&43; ~cs E': Régi Sárrét 58), 1743: 

na Külső csapláros" (H.Fekete: Lh.). t-j6(lszörmény külterületén állt, a hajdani 

pásztornóta is megénekelte: "[afra Külső csárda ••• " (i. IL..), 
3. 1832: Külső Csárda "Egy bészálló Vendégfogadó a koppányi ha-

tárban" (Schram: Nyr.91:48B). ~ 

_ "dT:kocsrna l-3. lJ733: "a külső korCSOmában'1l1hadház (~s,: 
ház II, 448); ~yfalu (Vas 71/33); Madocsa (Tol.33/14). 

e/ 1783:. ev vendégfogadó (H.Fekete: MNyTK.I02.sz.24).L.c/2. 
~ 

Szélső pzéső kocsma Vajszló (Bar.271/31). 

Van néhány név, amely a kossma közelségét fejezi ki bizonyos áttételekkel: 

Hatlépés .J Debreceni kocsma, a környékbeliek hívják igy. 

Hatos ~ A Hatlépésből alakult -00' 1. ott. 

Ötlépés .-J presszó Nyírkátán van. 

Párlépés ~Sajószentpéteri kocsma. 

~ 
lfJad-

Sugár ri Geszterédi kocsma. Az ismert tévérel<lám &Csak egy ugrás a Sugár') 

magyarázza a név eredetét. 



III. A KOCSMA (ÉPÜLETÉNEK) JELLEGZETESSÉGE'. TULAJDONSÁGA 

l. A r<OCSf4A (ÉPULETÉNEIQ NAGYSÁGA 

Kicsi...; Egy kisvendéglő 65ászáron (I(om.67/27). 
Kis a/ l-2. Kis csárda CsáJjda (volt) Görösgál mellett, l813-ban és 1863-
~ 

ban is megvolt (Gönezi 212, 218); Nemeskén, P. jelzi (Bar.9If/4). 
x;=o 

13/ l-2. I""halász A kisebbil< halászcsárda Dehl/ecenben és Tokajban 
c/ 1-21. ,.J kocsma Andocs (Som.69/l6); Hábolna Cl(om.55/ll); Berek

böszörmény (Jakab L.: Bihari MúzÉvk.I,313); Bóly (Bar.222/82); Bükkszenterzsé-
x;x;=: 

bet (Hev.I.9/11); Csantavér (Vajd.H,76); Diósberény (To1.25/9); Drávafok (Bar. 
259/23); Erdőtelek (Hev.III.2/2); Feketics (Vajd.III,19); Iharosberény (Som. 
192/40); Kistormás (Tol. ~9/6); Kömlő (Hev.III.lO/35); ~4ezőszemere (Hev.II,8/5); 
Nagyigmánd (Kom.57/14); rf{y (Hev.1II .. 17/19); Péterréve (Vajd.1X,176); Sümeg 
(Vp.I,ll/58); Szakcs (Tol.4l>/13); Tamási (T01.l4/B); Tófalu (Hev.II.3/17). 

A ki.skocsmát az ÉrtSz. már köznévnek tekinti (' kisebb helyiségben 8gyszerúen 
berendezett kocsma' - IV, 191), de névtani lag sem tekinthető egyrészesnek. Ezt 
bizonyítja, hogy több ezer adatom I<özött egy megki.ilőnbőztetó elemmel ellátott 
kiskocsma sem szerepel, másrészt ennek bizonyítékául szolgál, hogy gyakrar ' 
oppozícióban áll a nagy kocsmával (ezt az ÉrtSz. nem veszi közszónak), {,lŐ. 

~q. 
0--' 

d/ J\is mogyorós Sajószentpéteri falatozó. 
e/ 'Kis Pityer Egy szotbbethelyi halászcsárda neve (Vas 37/960j, 

f/ ,..; presszó Sárospatakon van. 
0/ ""-sörház Nagykanizsa híres vend§gfogadój~ volt (Zala 247/121), 
h/ ~ szövetkezet. Szentistági szövetkezeti kocsma. 
i/ ,..; tippan Kisújszállási kocsma volt (Van Nagy tippan is). 
j/ ~ vendéglő l-3. Kocsma Bó1yon (Bar.222/19); Nagydorogon (Tol. 

39/31); Vajszlón (6ar.271/48). 
Nagy a/l-2. '" csapszék r<ocsma vol t I-Ia jdúböszörményben (H. Fekete :~lNyTK. 

102.sz.14-15) és Hajdúhadházon (É.Kiss: Hajdúhadház 1,519; Hhadh~ 452). 
b/l-2. N csárda Csár~olt Kápolna (Hev.II,5/75); és Kölke! (Bar. 

225/115) határában. 
c/ l-43. ~kocsma Andocs(Som. 69/23); Bácsföldvár (Vajd.lX,55); 

Bátaszék (Tol.107/124); Berekböszörmény (Jakab: Bi.hari r·1úzÉvk.I,313); Berzence 
t- ,'",,-

(Som. 205/63); Bükkszenerzsébet (Hev. I.9/ll~); Csantavér (Vajd. II ,83); Decs 
(Tol. 102/46); Diósberény (Tol.25/l2); Döbrököz (Tol.54/35); Drávafok ~~ar. 



259/37); Feketics (Vajd.III,31); Fertőd (Marácz: NO. 40:11); Gyönk (Tol.24/31); 
rvvv 

Homokszentgyörgy (Som.228/43); Uorgos (Vajd.VIII,61); Iharosberény (Som.192/3B)j 
Járek (Vajd,VII,25); Kanizsa (Vajd.VIII,95); Kápolna (Hev.II,5/53); Kishegyes 
(Vajd.III,69); KistOl~ás (Tol.89/11); Kölesd (Tol.88/31);·Kölked (8ar.225/22); 
!<amlő (Hev,II1,lO/64); Letenye (Zala 202/54); ~lágocs (Bar.4/80); ~10hács (Bar. 
223/223); ~loravica (Vajd. 1,128); Nágocs (Som.67/16); Nemesdéd (Som.107/12); 
Ozora (Tol.3/52); I'acsér (Vajd.I,186); Pély (Hev.III,17/46); Szák (Kom.61/26); 
Szakadát (Tol. 26/2Z) ; Szakcs (Tol. 44/34) j Szebény (flar ~ 194/50); Szőny (Kom. 50/32) ; 
Tarnazsadány (~~v.III.3/21); Tát(Kom,6/19)j\Hjszló (Bar,271/61); Zalaerdőd (Vp, 

1,4/22). 
d/ ..,;-!<orona Tabi közbiEtokossági kocsma volt (Som.60/36). 
d/ N presszó Sárospataki kocsma. 
f/ ~. tippan Kisújszállási kocsma volt, a mai Rózsakert éttermet még 

ma is emlitik igy. 
g/ "'" vendégfogadó A hajdúl3i<iszörményi Belső Qsapszék egyik neve volt 

(H.fe!,ete: MNyTI<.lOZ.sz.26). 
~ 

h/l-9 ,J vendéglő. Bácsföldvár (Vajd.IX,55); Decs (To1.102/46); Haj-
dúböszörmény (I-!.Fekete:iiJNyTK.I02.sz.26); Horgos, 1857-1361 és 1895-oól már ada-

#"v Ji'V .... 

tolva (Vajd.VIII,61); Kanizsa, 1851-ből adatolva (Vajd,VIII,95); KápolDa (Hev, 
II. 5/75); Palics (Vajd.H,187); Ráckeve, 1877-ból (Csepel 2103); Temerin 
(Vajd.VII,58), 

2. A !<OCSVIA (ÉPÜLETÉNEK) ALAKJAj ÁLLAGA 

A következőkben tárgyalandó csoport a legtipikusabb és a legérdekesebb 
csárdaneveket tartalmazza. Az itt található nevekből kiderül, hogy az ütött-ko
pott csárdákat szivesen nevezték el erről a tulajdonságukról. 

Nem névtani vonatkozású dolog, de az is kiderül, hogy a pusztai csárdák 
_ gondolom főleg a kialakulásuk kezdetén~igen gyakran földbe vájt kunyhókban vol
tak, ennek az építkezési módnak a nyomait őrzik a nevükben, Javarészt a keleti 
országrészböl adatolhatók ezek a nevek, ami a pásztorépitészet e sajátos módjá

nak elterjedtségét is mutatja. 
Nem tudni, hogya nevek mindig olyan rossz állapotban levő épületet jelöl

tek-e, mint amilyenről a név szp!. Gyakori eset ma is, hogy a koosmák negatí
vabb nevet kapnak, mint amilyenek valójában. Lehetséges, hogy ez így volt régen 

is. 



Aligáll 1. 11334: Aligáll Biharpüspükinél vol t (Timár: r.-1Ny. Xl.VI, 183;_ 
. ;ovo;;x: 

Timárt idézi Kálmán B.: t·1Ny • LXXII , 215). 
NO e :;v:vc::: 

2. 1797: Aliga A mai 3alatmnaliga település területén levő csár-

da volt. A I<özség a csárdától vette a nevét 'csárda' 4 'csárda körUli terület' 

~ 'az ide települt falu' jelentéleejlódessel. Az Aliga az Aligáll-ból a zárt

szótagi 1 kiesésével alakult a főnév paradigmájában: P,1igEill:P,1igába:Aligát 

-4 Aliga (Kálmán B.: tt,Ny.U()(II,215-6). Hasonló következtetésre jutott Kiss l. 
~ ~ 

is (Nyr.97:81; FNESz.81). , 
Mint csárdanevet a CzF. is megemlíti: Aligáll (I,907). Az Ali~áll csárda-= név rnjledez6, roskadt épületre utal (vö. Kálmán B., Kiss L. i.h.-e~). Talán 

~ ;>VC:: 

az 1838: Aligály és 1845: Eligály (HB1KézirTérl<. 324) is egy csórdaneve volt 
v 

Szen~péterszegen. 

Aligálló a/ L tV Nádudvaron volt (Balázs L.: Ethnographia LXXVIII,269). 
f<=V'= 

2. rJ (Zoltai: Debr.Szemle VIII,278). L. b/ • 

""""""'" b/ ri -cs .i8rda7 (Zoltai: [)ebr • Szemle VIn ,277); 1893: '" csárda 
" ~ (HB1KézirTérk. 323). Zoltai szerint már 1783-ban is magvaIt Sáránd mellett. 
'" .~ 

A név egy rossz állapotban levő csárdaépületre mutat, a Wádudvari adat-. 

hoz fűzött magyarázat, miszerint azért kapta ezt a nevBt, mart olyan jó bort 

I11Iirtek benne, hogy egy félliter elfogyasztása után fl vendég alig állt a{ 12-

bán, puszta 

Görbe 

lási csárda 

182). 

népetirno16gia, ezt filUtat ja a többi adat. 

a/ L f" (icl.l<iss L. : Va\Jy.XIV,213; §zabó I.: Nyr.l:230. !<isújszál-
; ....... 0 .,;; ez; gc 

volt, a nevet ma is ismerik (l. e/2.). 

2. f" L alakú csárda neve volt Nagyivánban (N.Szabó:~1Nyj.VIII, 
; • 4 

3. "a régi Görhétől" O-I.Fekete: l'iNyTI<.102.sz.20). 
?\./v o' o 

b/ ,...csapszék (B.Fekete: t.1NyTI<.102.sz.20).L.d!2. 
NVCP'C 

c/ 1. .,; -csárda; 1886: lY csárda Dormándi csárda volt (aev.H.U/7). 

2.,... csárda A kisú jszállási vásártéren álló Cédulahiiz vol t 

régen a csárda (vö. a/1.}. 

dlL 1829: rJ ko~a Bucsibae:. voH (§~:;~1: t'!yr .91 : 486) . 

2. 1902, 1903: ""korcsma Hajdqböszörményben volt (H.Fekete: 
;vc:vv 

t4NYTI< .102 . sz • 20) • 

A Görbe csárdanév eredetére a niidudvari adattal együtt közölnek egy ma

gyaráeatot (1.a/2.), amely ebben az egy esetben bizonyosan helytálló, de et

től függetlenül gondolhatun!< erra is, hogy az épületnek nem az alapra jza, ha

l1em az alakja, teteje volt görbe. 

j 



JI 
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Gugyori a/l. tV (Oláh G.: NyF.26.sz.22;..Zoltai: Debr.Szemle VIII,278,282; 
;;::;;;:;=v ;: ... . ;:;;t;"'VV'C 

uG.: DebI'. a török ••• ,lDB; ~kányi ~~ó: DebrHn.21-22)j ~ri (gzabó I.: 
OebrKépKa1. XXX, 79). Debrecenben vol t, bővebben 1. b/2. 

.454) • 

il."'Hajdúlladlláz és Téglás között volt (É.i<iss:liajdúhadház II, 
7vec 

~y-. <-

3. rv A túrkevei határban volt (Szúcs S.: Régi Sárrét 33,( 52; 
~ 

Pusztai szabadok 116). t. még b/ID. 
Györ+ty I. is említ egy Gugyori-t CA csárda 36B), de helyét nem közli. 

Valószínű, hogy a csételeki~828: Gugyori és a @okadi 1930: Gugyará dúlő 
(HBJt<ézirTárk.200) egy-egy csárda nevéből származik, illetve §gy csárda neve. 

183). 
b/ 1. Hl34 , 18%: '" csárda Biharpüspökiben volt (Timár NNy.XLVI, 

;;v;x 

2. tv cs.Lard.y (Zoltai:Debr.Szem1e VIII,277); 1902:,..,. csárda ,........... 
(Timár: ~1Ny .)(LVI,18l~). lDl-ben ~ftti' t@":@arak István tőzsér; Debreceneől 

>v<>c 
délre, a mikepércsi határ közelében volt. 

3.1877,1882: "-csárda. A Bihar vármegyei Fegyvernel<en volt 
(Timár:MNv.XLVI,183). -;:::;:=" , 

4. rv -csárda Gycma határában vol t (Gyoma li,37). 
5. ri csárda Hosszúpályi határában 1829-től 1851-ig soroljál~ filII 

(Timár,:MNy .XLVI ,183). 
N;tV 

6. , '" -csárda Kaba és Püspökladány között, kabai földÖn vol t 
(Püspökladány 216). 

7. 1877-1902: rvcsárda A bihar vármegyei Köröstarján határában 
volt (Timár:r.INy.XLVI,18~4). 
~ 

8. 1826, 1827: Gugyori csárda J\ bihar vármegyei tf,agyarkécen 
áll t (Timár :t·jNy • XL VI, 183) • 

;veu 
9. "" csárda A !iezógyánhoz tartozó Nagygyant(~ levő 

csárda volt (NéprLex.I,467). 
lD. tv csárda Túrkeve határában volt (Timár: f.1Ny.XLVI, 184). 

7V e ; 

ll. IV csárda; P .... csárda Vésztön állt Okány felől, az országút 
mellett (PBék.I06; Vésztő 379). 

A Gugyori névre két etimológiát ismerünk. É.Kiss a gugyi 'pálinka' szót 
>"=:ro 

véli felfedezni benne, de ezzel nem magyarázza meg, hogy a szó hogyan alakult 
Gugyorivá. 

Szerintem a szótövében a gugyor- 'guggol' igető található (vö.gugyoJ(cÍik 
'leguggol' - MTsz.I,728; ezF. II,ll31; gugyorog 'guggol' - Ballagi 1,471), 

~ ~' 



amely a játszi -i képzővel alkot csárdanevet (vö.Beesali, Lebuki stb.) Erre a kö

vetkeztetésre jutott ~alkán&S~ (lk;br~Hu.. 'lA-l) és ~& gyula is O~Ny • XLV ,B4). 

A kér.dés most már 'csak az, hogy miért guggol egy csár.da. Balkányi Szabó Szerint 
___ "vc 

(Lh.) a vendégnek kellett benne guggolni, mert nagyon 'alacsony volt,' Csefkó szerint 
~ 

viszont ,8 csárda nézett úgy ki, mintha guggolna. Ezt támasztja alá ~ is, 

alü í9y'feg'y pusztai vityilllóról ('csőszház'): "Füstös vityilló áll tehát, vagy ül! 
Vagy guggol, összetörped, zsugorog/ Sik pusztaságban 11IE~án, egyedül" (~. Összes 

költeményei I-II. /t4agyar Klasszikusok/. Bp., 1978.I,603). 

Ez a leírás tökéletes képe a földbe vájt ún. putriknak, amelyekről szintén ne

veztek el csárdál<at (l. ott). lHőfordulhat, hagy akárcsak a putri, a gugyori is köznév 

volt elébb. Ezt sajnos csak egy adattal tudom alátámasztani, amely nem is a legjobb, i 
Hegyes Hl!gyés - kocsma Két utca találkozásánál levő kocsma Hevesen (Hev. 

IIr. 12/82). 

Ka jla a/ ov Nagyszalonta határában vol t. Eresze ma jd a földig "suvadt" 

ezért hívták kajlának. A betyárok égették föl (Szűcs S.: Betyárok lb,5-6). 
,...,~ ..... 

b/ "'csárda (Osváth: Köz!bciiztons&gunk 47). 
:x;;:::;;: = 

Kazamata ov Pápai pinceborozö. Később 8Z lett a hivatalos neve is. 

Kucorgó a/ rV; 1870: Kuezol';'ló. 1,1a egy szántó neve Őfehértón, ha joan csár

da volt (5za05z.1, 112). 

~. is említ egy Kucorgó csárdanevet. Valahol az t,lföldön volt (NyI'. 

35:238). 

b/ P. kuczogó csárda T ószegen vol t (PKSz .ll~l). Talán a Kucorgó 

ejtésváltozata, esetleg íráshiba lehet. 

e/ 1830: I(utzorr,ó koj}gma Nagykűrösön volt (Schram:Nyr.91:487). 
- ;vrvQ oc 

A név magyarázatául r'lez5 A. azt közli, hogy olyatl kicsi volt, hogy csal< 
j'J~ 

kucorogtak benne. Más adatközlő szerint három betyár bújt meg benne, itt kueo-

rogtak (SzabSz.I,112). Szerintem a névadás motivációja azonos a Gugyoriéval,l.ott. 

Kucori· a/ ,v Csárda volt valahol az Alföldön (~: Nyr.35:238). 

Turi t·1észáros is közöl egyet (KueZDri), de Ilelyét nem adja meg (Nyr.lO:144). 
~ 

lJ/ 1. ,./ -csárda Gyoma 11atárában volt. Nem azonos a közelben levő 

GUQyori-csárdávaL.· .__ : (Gyoma 43U). 
2. '" csárda Túrkeve és Törökszentmiklós között vol t (Szilas S.: 

; v u 

Betyárok 1l1.9). T!1rkove határában volt egy Gugyori -csárda (1. a/3. ; bl 10), 

talán azzal azonos. 

A p,yomai Kucori (B/l.) az adatközlő szerint nevét onnan kap"ca, hogy a ven

dégnek az alacso~ ajtóban Cugyanh' félig földbe vájt kunyhó volt) !!Je kellett 

kucorodnia, hogy beférjen (Gyoma 4TI). r\ névadás oka magegyezil< a Gugyoriéval, 

1. ott. 

l : l 
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I 
~intyÓ 181,4: t<ulipingyó Püspökladány határábanvol t ez a főldbe vá jt pusz-

tai cSárda. Eleinte' ti tkos i talnJérés _ lehetett. 1864-ben már egy dúlő neve, de 
a csárdára még emlékeztek <)kkor (Püspökladány 287) ~ Györffy I. helymeghatározás . 
nélkül emlit egy Kulipintyó-t (A csárda 36B), talán ~ladányi csárdára 
célc,z, bár - mivel a név e században már nemigen élt a helybelL;lakosok között 
- nam valószinű. A kulipintyó 'kis ház,viskó' jelentésű volt a népnyelvben 
(~ITfjz. I, 121~6). 

lapos l-3. Debrecen (HB Napló XLII.32:4)j Gödöllő CRaátz.: NO.14:l l f); Orosz-,...,....., 
lány (Kom.47/34); Lapos tetejű épületben levő vendéglátó helyek. 

!lebuj a/ 1. 1830: ....; Az Abonyhoz tartozó Paládicsi pusztán volt (Scl1ram: 
, rv ) 

Nyr.9l: (187) • 
2. 1761: "Öszve·találkoztak .. a lebujnál"; l!il73: "Lebuji vagy Sz. 

Györgyi ... Csaplár"; 17B5: "Lebujj nevezett! Csapszék"; 1786: "Jánosi János 
lebuji Csaplár"; 1794: l(lbuj (H.Fekete: t!JNyTK.102.sz.8l; ugyanezek az adatok né-

;<:;::;; ....... 
mi eltéréssel (kivéve az 1786-ost): lévai: JÓzsaTöl't.30)j rV (Révai-lex.X, 

"""""' 278-9 közötti térkép. Debrecen és Hajdúböszörmény között feleútban állt, Jó-
zsától északra. BÖszölwény város tu~ajdona volt. 

3. 1827: r.I nagyarkéc határában volt (Timár :t'lNy. XL VI, 183) • 
~ . 

4. 1832: ...; "Egyes l<or-csllls" Zala megyében a nagyvázsony-nagyl<a-
nizsai úton (Schram: Nyr.91:4BB). 

""'" A CzF. szótár a köznép adta csárda nevek között sorolja fel a Lenúj-t (1,907). 
-;:;;:;-

Egy hajdani csárda meglétét bizonyítják a különböző földrajzi nevekben 
található lebuj elemel<. A józsai lebuj puszta 1794-b51 (HB KézirTérk.313) az 
a/2. csárda meglétére utal. Egyházassádócon egy utca neve CI lebuj (Vas 160/24), 
talán itt .. volt egy csárda. Rábakouácsiban egy határrész a Lebuj (Vas 94/30), 
Ófehértón egy tanya neve a LeiJuj, l870-b5l is van rá adat. Az adatközlők sze
rint egy lakás volt itt, amelynek pincéjébe betyárok tan~áztak (SzabSz.I,ll2). 

b/ r.I cs.lár;cii! (Zoltai: Debr.Szemle t.lIII,277); I"csárd? (~: 
JÓzsatört.18,30; I-l.Fekete:i,INyTK.102.sz.8l)j "leb!11 ... nevű csárdák" (Zolta~: 

x:;.. c ;;:;;::::::;c> 
i.h.278); 1765: Hajdúböszörmény város jegyzőkönyve szerint a Lebuj csárdánál 
fogták el Futó János betyárt (H.Fekete: uo.; ugyanezt közli Lévai is, i.h.30). 

:X;;::;:::V:::: >VUOV 
l. a/2. 

c/ LebGj-kocsma Tarnaleleszen volt (Hev.I.35/39). 
A lebuj egyike legtipikusabb csárdaneveinknek, olyannyira, hogy a Becsalival 

.. együtt l<öznévvé vál t. Ma rosszalló árnyalattal I kisebb, eldu
gott, rosszhirű kocsméLt jelent (Ért5z.IV, 617). A TESz 1810 körülról közli 
először köznévi jelentésben. "Neg-száltam Gugyori-Le-búj kotsmárosnál" (II,736). 
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.:J 

Tulajdonnévi jelentéssel jóval korábbról vannak rá adataink, s tulajdonképpen 
napjainkban is él. 

Eredetileg bizonyára olyan csárdákat neveztek így, amelyek az Alföldön SZD' 

kásos pásztorépítkezéshez (l.~) hasonlóan félig földbe vájt viskók voltak. 
(Erre más csárdáknál is uta~k a források, vö. Gugyori, Kucori). Köznévi jelen-
tésében is sokáig őrződött ez a motívum: 1838: "Lebuj: ... eine unterirdiphe 
Kneipen (TESz.II,736) (=földalatti kocsma); "LEBÚJ ... a többi házakhoz képest 
mélyen fekszik. Különösen föld alatti tanya, melyben szeszes italokat árulnak, 
s gyanús nőszemélyek tartózkodnak" /CzF. III, 133); vö. még Ball.II,163; Bal~a 

r:r=:;- ~ rv 
II, 9). 

A böszörményi t9buj-ról a nóta azt mondja, hogy "alacsony vol a mester
gerendája" (B.Fekete: ~1NyTK.102.sz.II; Lévai: JÓzsaTört.30). s ezért Lebuj a 

;vvcv, ;vo 

neve. Ez a magyarázat nem áll ellentétben az eddig kifejtettekkel, hisz egy 
földbe vájt építésű kunyhónak mine a mestergerendája, mind a bejárata alacsony 
lehetett. Mindazok a magyarázatok tehát, melyek szerint a vendég lebújva tu
dott csak bemenni vagy benne csak lehajolva, "lebújva" tartózkodni a csárda 
épületének alakjából komplexen következnek, így nem a kocsma és a vendég 
viszonyát (W.l.tipológiai osztály) fejezik ki elsődlegesen, hanem a csárda 
alakját, elhelyezkedését a talajszinthez képest (Hasonló jelenségre 1. Gu
györi) • 

Lebuji IB2B:~ csárda (H.Fekete: MNyTK.lo2.sz.Blj Lévai közli ugyan-
;:v: c = ;::;:;x::= 

ezt az adatot, de lebuji csárda helyesírással - JÓzsaTört.30). A Hajdúböször-
mény tula jdonában levő Lebu j névvá~ tqzata (L. 8.ebu j alZ. ,'of), minden bizonnyal 
annak a csárdanevekben gyakori -i~ővel bővült alakja (vö.Becsali, Gugyori, 
Kucori stb. vö. még Inczefi:Mtkrotoponímiai vizsgálatok AG,,). 

Lebujosi P. leb~i'40rcsma Tiszaszőlős határában volt (PKSz.135). A 
Lebuj-jal bizonyára összefügg a név, talán a lebújós szó kapott egy -~ kép
zőt Vö. Lebuj. 

Lebújt P • .; Lovasberényben volt csárda, az aCBai határ mentén (PF. "1236). 
A szóvégi t eredete eldönthetetlen számomra, lehet tárgyrag vagy a múlt idő 
jele is, amely a tőhöz vonódott. Maga a Lebuj név is ragozott alakból kelet
kezett (vö.TESz II,736), akárcsak több más kocsmanév (Betekincs, Nekeresd 
stbJ. Más helynevekben is találkoztunk rögzült ragokat (vö. a klasszikus Ba
lombá' -~). 



J 

Lebul<i al 1. r.I csárda Bajsán volt régen (Vajd.I,64). 
2. Lebuki-céárda; P1rLebuki, egy hasonló nevU Csárdáról"; 1900: 

Lebuki csárda (Hajdú: Vásárhelyi .. puszta 86); P."CSárdák ... Lebuki csárda 
Szentesi tltba."'('PBék.102),,,, csárda (Inczefi: t!l9kó 156; uő.: Mikrotoponímiai 

/ ;::::;::::::: cec 
vizsgálatok 161; Szabó F. Szántó K. MúzÉvk.1959: 46, 50, 53; uá.: O-alf.betyár

""""'" világ 57, 140, 150-2). Békés és 5songrád vármegye határán, Orosházától nem 
messze egy hódmezővásárhelyi pusztán volt. A múl~zázad 90-es éveiben villám 
csapott bele és "meggyulladt a D.ebuki-csárda" (Szabó:O-alf.betyárvilág 150~p------dal). A tulajdonos baljós jelnek vette, s nem merte újra felépíteni (uo). 

3. ~-csárda Nagyfényen egy régi csárda neve (Vajd.II,169). 
4. ~-csárda (SzegSz.I,230). Szegeden volt. Szabó F. Feljegy-

N ... 
zett egy híres népballadát. amely erről a uéárdáról szól eredetileg (l.Szabó: 

~ 

O-a1f .betyárvi1.151). 
Jókai Mór a csárdák romlásáról írva említ egy Lebuki csárdá-t (Vasárnapi ,..... .... 

Ujság V, 518), de helyét nem közli 
bl 1830: Lebuki kortsma Apostagon volt (pchram: Nyr.9l:487). 

~ 

A Lebuki eredetéről az adatközlők nem szólnak, de nyilvánvalónak látszik, 
hogy ez is, al~árcsak a Lebuj, eredetileg földbe vájt, mélyebben fekvő csárdák 
neve volt (vö.Lebuj). 

Pingyó 1. "Túrkeve határában is volt egy "Pin!!Jyó" nevU csárda" (P-re 
hivatkozva közli: Püspökladány 287). 

2. ~ csárda A Karcag és Kisújszállás közötti Karajános mocsár 
közelében jelzi Szúcs $. (Pusztai szabadok 102,135). 

IV 
~e...,p.,") a Kulipintyó-val veti össze. Valószinűleg igaza van, s a Pingyó 
;;:;x;::o 
a Ku1ipingyó-ból rövidült. L, Kulipi~ó. . 

putri;· a/'-/ (SzegSz.I ,230); 1778: ,DiverJorium Putri I'~ 
bl 1.1830: ",csárda Az Abonyhoz tartozó PaTládicsi pusztán volt 

v 
(~l1ljm: Nyr.91:487). 

2. P.tV Csárda (PJk.3); 1904: "Nevezetes volt a Putri-csárda is, 
valamikor gyülevész népeknek a fészke. t~llette kiterjedt nádas, amelyben meg
bújhattak szükség esetén ... " (TÖffiÖrkényt1íl idézi Péter L.: Nyr .89;(01); tv-csár-

;: VC"OV'V"" 7"C'""V"O' 
da (Szabó F.: D-a1f .betyárvi1.67). L. al . 
~ 3. ~ csárda (SzÖcs S.: Pusztai szabadok 138,144;, Népr~ex.I, 

;vo c ....,..... 

467; Dankó 1.: Nyr.81:3l3,3l5j Bereczki I.: Ethnographia LVIII,259). ~_ ;..... ;;.o;;;v=o c: c 

E~seg puszta közepén állt (a mai Ecsegfalva körül). 
cl 1.1840: I?utri kortsma A ladányi határban volt (Schrall1: Nyr. 

N .... 
91:487). Hogy a sok Ladány közül (vö. FNESz.370; Hnt. 1306) melyikben, azt nem 



közlik. 
2. 1830: "Putri korsmán6l." (Inczefi: Nytudtrt.22.sz.73).L.a/. 

7'V'V"<'X 

A csárdanév a putri 'földbe ásott kunyhó, amelyet a szilaj pásztorkodás 
idején a kint legeltető pásztorok télen sárból vesszőből építettek' (vö.MTsz. 
H,2.34; C~F.V,381; trtSz.V,864; NéprLex.IV,282) szó- tulajdonnévvé válásával (eset

-r= 
leg hasonlóságon alapuló névátvitellel) keletkezett (Inczefi: Lh.). Az ecsegi ,..,:c;;:;:c::::;: 
Putri-ról írottak is ezt bizonyítják: "Földbe ásott bogárhátú nagy viskó volt." 
(Szúcs S.: Pusztai szabadok 138); "Jellegzetes pusztai építmény volt. Félig a 
fáldb~ volt süppedve, messzebbről nem is látszott." (Dankó f.: Nyr.81:313). Ha-..... ... .. 
sonló építmények-kaphatták a Gugyori, Kucori, Lebuj. Lebuki csárdaneveket. 

A Szeged melletti Putriről P. azt írja, hogy a Maty gát jának építésekor 
egy főldbe vájt vityilló, mely:'ideiglenes lakhelyül szolgált, állt itt, s attól 
kapta a későbbi csárda a nevét. (PJk. 3). Ez jó magyarázat lenne, de nem való- 1 
színű, hogy 1778 (a Putri első előfordulása) előtt gátat építettek volna itt. 

.) . , 
\ L VU/lv, ::> 

C o 
3. A KOCSMA tPULETtNEK, VALAMELY RtSZtNEK JELLEGZETES tpfTÖANYAGA 

A kocsma- és csárdaneveknek ez típusa nem túlságosan nagy. Két nagy csoport
ra oszlik: a tetejükről elnevezett és az egyéb részének anyagáról elnevezett 
csárdanevekre. 

A névadás oka bizonyára az illető építőanyagnak a szokatlansága volt. Az 
így keletkezett név az épület anyagának megváltozásakor is rajta maradhatott a 
csárdán (vö. Ponyvás). 

Deszkás al " ••. Deszkás nev!1csapszékek" Debrecenben a Külsővásártéren állt 
(Zoltai: Debr.Szemle VIII,281). 
í'V OV \ 

bl "Deszkás csárdában" Az 1870-es években még megvolt Pocsaj és Nagy-
léta között (SzOcs S.: 8etyárok 150). 

~ 

Deszkási '"' csárda A I<aszaperi csárda másik neve Békésben (Szabó F.: Szántó 
K. Múzf'vk.1950: 50,53,56). 1850 körül/még'" megvolt. 

iC' cc 

Nylon alI. Nejlon bácsföldvári vendéglő (Vajd.IX,70); 
2. Najlon Csontavéri kocsma (Vajd.II,83); 
3. Nejlon Kanizsai·.kocsma (VajdOl VIII,102); 

bl nejlonkocsma Szegedi italbolt a Hattyas-soron (SzegSz. I,793, II, 
193). 

A Nylon nevét új, csillogó kocsmák kapják meg, Kanizsán pl. mindig a legújabb 
kocsma neve (Vajd.VIII,lD2). Egy, az előbbiekben nem említett étteremnév magya-

2 



rázatéban a neon világítás szerepel névadó .motívumként (Bar.87/282). A Vajdasági 
adatok mellett két helyen is megjegyzik, hogya II, ~lágháború után épült, ami
kor a nylon jelentette az újdonságot (Vajd.II,83; IX,103). A Nylon név egyben 
az épület csillog~illogó kinézetére is utal (vö.Fényes), esetleg gúnyosan, for
dított értelemben. 

Pléh ~csárda Bádogból építették Tolnán az 1960-as években, ma már kőépü
let (Tol.94/l48). 

PonyvásJal l. '" (É.Kiss: Hajdúhadház II, 478). L.b/l. 
2. ~ (i~ltai: A régi Debrecenből, 6). L. dl. 

,...,--
bl l. ~ csapszék A hajdúhadházi Poroszló-pusztán volt, egy tanú-

vallomásból l773-tól tudunk róla. Ponyvás néven l839-ből van rá; adat. Nevét azért 
kapta, mert kezdetben egy sátorszerű építményben volt a borkimérés. Később is 
megőrizte névét, mikor már állandó épület volt (É.Kiss: Hajdúhagház II, 478; Hhad-
ház 454; vö. É.Kiss -i.h.479). = ~ .c.~.' 

~ 2. "ponyvás ••• nevü (. .. ) csapszékekOI d?hlört.III,861).L.d.J 
cl "Ponyvás nevű fogadó ja II (Zoltai: Oebr.Szemle VIII,280). 
dl "",,vfg. LvendégfogadW (Zoít;;;;" Oebr.Szemle VIII,277); "Pony_ 

vás ••• nevű vendégfogad6ban" (i.h.280-1)~ebrecen déli részén, a régi Boldog
falván volt nemesi kocsma, 1777-ben építette Vay László (i.h.280). 1835-ben a 

'l 
város tulajdonába került·(Oeb~Tört.III,86l). A névadás oka valószínCileg mege-

" ~ gyezik a b/l-ben lrottakkal. 
HBKézirTérk.-ben közölt Ponyvás valószínűleg a boldogfalvai Ponyvásra vonat

kozik (i.m.250). 

Külön csoportot képeznek a csárda, kocsma tetejének anyagáról elnevezett 
csárdák. Úgy látszik az adatok el~g nagy mennyiségéből, hogy fontos ismertető
jel volt ez, különösen nyílt, sík területen álló csárdák esetében (egy-két csár
da kivételével, amelyeknek az elhelyezkedését nem ismerem,' ,mind sík 
területen vannak), amelyeknek teteje kilométerekre ellátszott és kiváló tájéko
zódási pont volt. 

A másik ok a névadásra az azon a vidéken szokatlan tetőfedő anyag vagy új 
tető felrakása (vö. Cserepes d/2.; cll) lehetett. 

Csepép eJ csárda Madocsdn vol t (Tol. 33/115) • 

GSOf'8f38S al l. A HOE'te13á§ysA volt (1,0/2), Astáe8 is feBlaltáka lI~et81e-

9il<, all(9Ryeeil(. /Gt:llya ,méROG tak8E'BSil<; /~zámadé ja l(áE'oo(odil<, /Háp9fR ee jtáp]8 

beFt iszil~.// Eflyil~ iszil~ a ~1eflflyB8bBnj/1'. másik il CSlilI'lilpililten,/1I h;;Il:madik 'ól MIilI:

flóbeR,/Gulya, ménes ssaval'g9ban." (DbP,174; "Ö Szúcs S • Pusztai szabadok 55). 

S 



Cserepes a/ l. r-./ 

2. rv 

(É.Kiss: Hajdúhadház II,440).L. cll. 
aH;;rtobágyon volt -(t. c/2.),nótába is foglalták: 

3. '" Túrkevei kocsma volt (PJk.lB7), 
Ezenkivül még ismerünk Cserepest, az Alföldrúl. talán a híres Tiszacsege mel

letti Cserepessel azonos (Benkóczy: Nyr.35:236) és Somogyból (G8nczi 2?0), de _.--...-.-..- ;=:;::x;::;:::: 

egyik sincs pontosabban lokalizálva. 
b/A.':Cserepes ... nevfi csapszékek" (Zoltai: Oebr.Szemle VIII,2Bl). 

~ 

j- debreceni Külsó-vásártéren vol t. > 

2. ;".1 ~apszék (Hhadház 446). L. e/l. 
cll. ~tsár8a H~jdO~adházon volt, a~ lB70-91. ,~vi kataszteri térkép 

múködó csárdaként jelöli. 1736-ban még Vidi-korcsomának hIvták, Cserepes nevét 
egy tetőcsere után kapta (É.Kiss: Hajdúhadház II,440). 

(v ~ 

2. Cs~r-ep6s cs./J,rd27 (loltai:Oebr.Szemle VIII,277); tv csárda 
(S~.: fusz~iUszabadok 55). Tiszácsege mellett a Hortobágyon volt, ponto
san Hajdú és Szabolcs vármegye határán l. Cserepesi a/3. 

A Sárréten is, említ SzOcs S. egy Ci:ierepes csárdát(Betyárok 22), de hetyét 
~ . 

nem közli. 
d/ 1. lB40: ""korcsma Abony Paládics pusztáján volt (Schram:Nyr. 

;v.............,. 
91:4B6); 

2. ",-korcsma Hajdúnánáson van, a környék elsó égetett cSBréppel 
fedett épiilete vol t. (Molnár: Hnánási határnevek ,12). 

Cserepesi a/l. ) bs Járdw Kondorostól nem messze. Nagyszénás felé vol t; 1850 
körül még mCiködött (Szabó F.: Szántó K.t4úzévlk.1959:50,53). 

""""""'"'" v 
2. 1870-79: ~ -csárda Gyománál a Berettyó és a Túrkevei út 

találkozásánál.volt (Gyoma 430). 
3.'" csárda (Révai-Lex. 278-9 közti térkép). L.Cserepes Cf2 • . 
4.' Aj-csárda Zalasárszegen volt (Zala 241/13). 

Béres András idéz egy népdal~, melynek Cserepesi csárdája talán valamely 
~ 

Hortobágy környéki ,Cserepeise4 (vii.c/l,2; d/2.) azonos~Cserepesi csárda előtt 
legel a nyá jam" (Arra van ... , 167). 

b/ Cserepesi -kocsmaház T iszacsegér6l jelzik (.,[3gRJ.: I,my j . 
~diII ,139) , ,valószínCileg azonos a Cserepes e/2-vel. 

Több helyen található.Bserepes határnév (1.pl.Hnt.l045), de ezek elsódleges
sége kérdéses. Valószínű, hogya C~erepes épületek neveként szol~ált először. 



A csárdákon kivül cseréptetl5s házakat is jelölnek veleiJp1. Cserepes, (egy cse
réptetGs tanya - HB I, 5/142); Cserepes (cseréptet5s házak voltak itt - SzabSz. 
1,65). 

Szalma a/ l-2. 1853: "Szalma ls /?s:és/ Sza:~: Csárda. Szalonta, Bihar 
~else Szab61cs." (fu~i~.: NO.: 21:45) • 

b/ P. r-csárda Iváncsán állt, a Duna-parton. Zsupptetejú épület volt 
(PF .222). 

Szalmás l-2. L. Szalma a/ l-2. 
Benk6czy is közöl egy lokalizálatlan Szalmás nevet, valahol az Alföldön 
~ 

volt (Nyr.35:238). 
Szalmási Sz6mási-csárda; 1860: n".,;" Göllén volt (Som.136/123). 
Zsindelyes a/ "Korcslaák oo. Zsinde)es." (Turi l4észáros: Nyr.1O:144). A 

r 
helyét nem közli Turi Mészáros. 

b/18D3: "'csárda Nagyk5rösön volt (Schram Nyr.9l:487). 
X;:=::;V;:;; 

c/ 1841: fVkorcsma Kecskeméten volt (uo.). 
Lehetséges, hogy a három (de legalábbis a b/ és c/ adat ugyanarra a csá r

dára vonatkozik. 
~ 

4. A KOCSl-1A (ÉPULETÉNEK) SZíNE, DíSZíTE1i[">e'G-c 

Az e cs~tba tartoz6 kocsmanevek további szempontok szerint tovább oszthat61< 
lennének, de ez csekély számoHmiatt fölösleges. A következő három csoportot lehet 

'"'-
még megállapítani: l. A konkrét szinr51 való elnevezést (Fehér-csárda); 2. a,kép-
zettársítással keletkezett elnevezést (Pizsama); és 3. a Cifra nevet, amely nem 
csak szinre, henem diszitettségre is utalhat. 

Barna a/ 1852: Barnacsárda (6ar.167/73); 6aans=csárda (Gönczi 217). Ka-
; .. 

posszerdahely mellett volt, Gönczi egy 1863-as összeirásból idézi. ,...,..,c=u . 
b/ ..... kocsma P6sfán volt (Vas 75/16). 

Cifra a/ Czifra CM.Kiss L.: MNy.XIV,213):L.b/2. Györffy I. is említ egyet 
I'V'v;;:e ~ 

(Cifra), de nem lokalmzálja (A csárda 360). 
b/ l • .---csárda A századfordulón még állt Marcon. Több színre volt 

festve (Tal.95!142); 
2. Czifra-csárda (Szabó I.: Nyr.l:230);,~csárda (Szúcs I.: Pusz

tai szabadok 222~ Kisújszálláson v~~babói határrészen, a kuncs;rbai határnál. 
A,nevet ma is ismerik a városban, helyét is tudják. 

3. Czifra csárda Péceli csárda volt (~~lJaJti: Nyr.2:l42). 
4. "Cifra-csárdai-dülő" , lombán von. (181.63/105), állt itt egy 
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csárda régen, bizonyára Cifra csárda volt a neve. l860-ban ,és 1909-ben már 
emlitik a dOlónevet, tehát ekkor a már, vagy ezelőtt létezett a csárda. 

Szűcs S. említ egy Cifra csárdát lokalizálás nélkül (Betyárok 150), talán 
:;<:::;av:;:;; 

az általa' jól ismert kisújszállási csárdára gondol (vö.b/2.). 
c/ ~fogadó Nagyenyeden állt, még a múlt század végén is (Nagyenyed 14). 

A b/l. név kivételével nem tudni a névadás okát. A cifra sok jelentése '" ' , 
közül (vö.ÉrtISz.I,784; UMTSz.I,685) nemcsak a 'sokszínű" JelentésI!! fiiiluliéte-

'" lezhetjük, hanem a 'disz,ített'-et is. Ez a díszítettség természetesen nem volt 
szükségszerűen túl nagy: eg~k,isebb faragás valamelyik f~n az épületnek vagy 

" a tetőgerinc végén leifi diszek is szolgáltathattak okot a névre. 
Fehér rJ-csárda,1852: ~-csárda Spmogydöröcskén volt ez a fehérre meszelt 

csárda (Som.76/39). Gönczi említ lB13-ból egy Fehér csárdát Somogyból (uő.212), 
7""""""'" 

talán ezzel azonos. 
Fekete ~csárda Gönczi közli mint 181J-ban összeírt csárdát. Somogyban volt 

(uó.212) • 
x...;r..; ... 

feketei N 18n-ban egy bizottság által "Cassatiója határoztatott w (gg,nE~ 

214-5). A Fekete csárdával azonos lehet. 
Mivel feketére házal<at nemigen szoktak festeni, bizonytalan a Fekete e ti

pológiai csoportba sorolása. Esetleg a ház alsó része volt feketére festve. (Ez 
aNagykunságban '-használatos volt, így a házi állatok okozta seennyeződésnem 
látszott annyira.) Az is lehet, hogy az épület valamelyik része volt feltűnően 
fekete. Elképzelhető az is, hogy a helyről kapta a nevét, ahol állt, de mivel 
nem tudo~ pontosan, hol állt, erre sem tudok válaszolni (esetleg vö. Fekete-Som. 
125/45; 220/183). 

Piroska ~ -presszó Dunaföldvári presszÓ,'a berendezés színéről nevezték el 
lTo1.29/95) • 

. Pizsa~ ~Mohácsi cukrászda és büfé, az előbbi csikos belső festéséről ne
vezték el így (Bar.223/3B3). 

párga 1924,1929: w kocsma Mindig sárgára volt meszelve (Rétköz 171). 
S~rgaház ~-csapszék Hajdúhadházon volt (H.hadház 454), minden bizonnyal 

egy sárga házban. 
Világos a/l:-' Ceglédi csárda vol t az' abonyi határnál (~.: A_" < 

Nyr. 1:386). 
2. ~(É.Kiss: Hajdúhadtlöz II, 47B,500-l). Regálts csapszék volt 

a hajdúhadházi Poroszló pusztán. A múlt század I<özepétől hivják Világosnak, 
ahogyan mondják azért, mert "nappal fehér falai és fényes teteje,éjszaka pedig 
ablakai kilométerekre világítottak" a pusztán. Hogy itt valaha falu lett volna 
ilyen néven, arról semmilyen forrás nem szól (i,h,50l). 

t 



b/ "" csapszék (Hhadház 456) L. a/2. 
c/ ~ cs.lárd~ (Zolta~: Debr.Szemle VIII,277). L.a/2. 

~ 

Zöld batyu~Zöld fabo~iról, abroszairól, üléseiről elnevezett vendéglő 
Albertfalván. 

5. A KOCSMA KELETKEZÉSÉNEK IDEJE 

Ez alábbi öt név két alcsoportot képvisel: a Forradalmi-kocsma név a ke-
letkezés pontos idejére utal, míg a többi viszonylagos an mutat~a ezt. 

Forradalmi I'"' -kocsma 1956 őszén megnyi tott büfé Mezőtárkányban (Hev. II, l2/1B). 
Régi rJhalászcsárda Balatonbogláron van (Som.l/69). 
Öreg rJkocsma t1ogyoród legrégibb, meg jobbágyvilá~ból való kocsmája (Farkas: 

ND.51:11). ~ 

Új ~kocsma t1ogyoródon volt, felépítésére lB86-ban írtak ki pályázatot 
(Farkas: ND.51:l0) • 

........ 
Úvi ~A debreceni Új Vigadó beceneve. =-

A gyújtésemben szerpel még egy Régi csárda (Bar.202/125) és hét ~égi kocsma 
(Bar.9l/26; IBI/23; 207/2; Som.203/13; 243/11; Vp.I.8/56; Vásárhelyi-puszta 84), 
ezek azonban véleményem szerint nem igazi kocsmanevek: bennük egy megszúnt 
kocsma, csárda emléke őrződik, a még működő . Ikocsmátnemigen hívtál< így. A 
nyolc név közül hatnál közlik is, hogy már nem működik. 

"5 
6. A KOCSMA (ÉPÜLETÉNEK) I1ALAMELY FELTŰNŐ RÉSZE, 

FELSZERELÉSI TÁRGYA 

Cimbalmos 1936: ,Czimbalmos kortsma Kecskeméten volt (Schram: Nyr.91:4B6). 
?vo 

Elképzelhető az is, hogya benne dolgozó cimbalmosról nevezték el, de az adatok 
híján kénytelen vagyok elfogadni Schram meghatározását (vö.uo). 

>v'v<"o 
,Csengettyús 1.,oJcsárda Bácstapolyán ~lt (Vajd.I,36). 

2. ~csárda Bajs~án volt (Vajd.I,57). 
A bács'~o19ai adat mellet közlik, hogy az ajtajában lógó szépen szóló csengó
ról nevezték el (Vajd.I,36). 

Csengós lB22: rJ kolra Pesten az "Ullei uttzá"-n volt (~: Nyr.9l:487). 
A névaeláa indítéka azonos lehet a Csengettyúsével. 

Csergető ",-csárda (Szántó ~.: ZóU t·1arci 488). L. Cse!f'gettyú. 
,.....,..., v 

Csergettyú Csergetyú-csárda A kisújszállási tanyák között volt valahol. 
Azonos a csEflető csárdával, ~ó egymás után használ ja őket (S~ 1.: Zöld 



Marci 488-9). A nevet ma nem ismerik Kisújszálláson. Az út·ITSz. A cserget-et ' os
torral patto~tat' és 'csörget' (I,~02; 900), a csergettyfi-t 'kereplő! jelentéssel 
közli. A névadás indítéka ismeretlen, talán valami csengőszerfi volt ezen is (vö. 
Csengettyús). 

Csingilingi a/ P. w (Bar.223/l012). L.b/3. 
,I r~.th!' V ~ helymeghatározás 

nélkül közöl egy Csingilingi-t (~1Ny.X.\..V\) 1,(,8) 

b/ 1. r-I -csárda Harkányban vol t (Bar. 280/135) • 
2. ,Jcsárda Kisdobszt{p va~ (Bar.9~'? 
3. ~-csárda Mohácson volt, századunk elején beszakadt a 

Dunába (Bar.223/1012). 
Valószínfileg az ajtó fölött lógó csengő hangja a névadás motívuma. 
peszkás Deszkás (Vas 37/1050). L. Deszkási. 
Deszkási Deszkási csárda Szombathelyen volt, az udvarán álló deszkázott 

színről kapta nevét (Vas 37/1060). 
Fakilincses a/ ov (Nagy Czirok: Pásztorélet 289); "Fakilincsesbe" (uő.: 

Betyárélet 123).L.b/. ,~ 
~ 

b/,~csárda Szankon volt (NéprlLex.I,467). 
Gangos N csárda (N~~Czirok: Pásztorélet 289); 1826: "'csárda (~: 

1 Nyr.91:486). t~SZJ:ok'''Diiadi'd körül"-re (uo.), ~ Bugyiba helyezi (i,h.) 
Valószínúleg a két település között volt. 

Gerendás IV Menn§lezetéről elnevezett kocsma Nagybátonyban • 
Hanyattlöki .... Zentai kocsma, amelyhez magas lépcső vezet, s megtörtént, 

hogy az ittas vendég legurult rajta (Vajd.V,59). 
Háromlépcsős rJkocsma Rosszhirfi miskolci kocsma volt a mai BOR-IS helyén 

a 70-es évekig. 
Harangosi "Csárdák .... Harangosi." (Turi Mészáros: Nyr. 10:144). Helyét 

K>'C7~ 

nem ismerem. A nevét talán egy ajtóban lógó cseng5ről kapta (vö.Csengettyqs, 
Csengös) • a.V 

HatlábÚ(1927: Hatlábu A csárda udvarán,I'l9Y hatiliábtl szín állt. Szombat
helyen volt (Vas 37/1036). 

b/ Hatlábu csárd~(Vas 37/1036). L.a/. 
Hatlábúsi 1857: Hatlabusi fogadó (Vas 37/1036). L. Hatlábú 61. 

Kétcsöcsfi Kétcsöcsü Szentgothárdi falatozó. Nevét az épület tetején levő ~'.f, 

dúcról kapta (Vas 137/15.). 
Lépcsős a/.;Debreceni kocsma. Lépcsőn lehet bemenni. A H8 Napló mint népi 

kocsmanevet említi (XlII.32:4). 

AJ. 
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b/ LEpcsős kocsma Komárom egyik régi kocsmája volt 0(om.49/122). 
Rácsos ~ Ózdon volt. Bizonyára az ablakán uagy ajtaján levő rácsról nevez

ték el (vö.Redőny). 
Redőny...lOebrecenben egy I<özismert talponálló neve, amelyet jellegzetes re

dónyéről kapott. 
RéZgom!Jos'{iÍödöll5i étterem, a bejárati ajtó két "rézgombjáról" kapta nevét 

(Raátz: ND.14:14-5). 
"""'"" Rongyos lampás ~(CzF.l,907). Bizonnyal kapott lámpája volt a névadás indi-

~ 

téka. Helye ismeretlen. 
,Tornyos ,..; presszó Tatán van, az épület ele jén egy torony van (Kom. 29/238). 

7. A I<OCSMÁSAN KAPHATÓ ÁRU 

l. Az áru fajtájáról: (ételspecialitásáról) 
Bab "'-csárda Egy kishegyesi kocsma régebbi neve (Wajd.I!I,75). 

~~ves a/~ Székesfehérváron van. 
b/l.l"'-csárda Az 1920-as évekig -itmenti csárda volt Szekszárd határá

ban (Tol.99/384). 
2. ~ csárda Szombathelyi vendéglátóhely (Vas 37/429), 

Birka "'csárda 1. Balatonkeresztúri vendéglő (Sam.l4/59); 
2. Révfülöpi tsz-csárda (Vp.l.46/52)j 
3. Sümegen van (Vp.I.ll/17)j 
4. Tatabányán volt, leégett (Kom.38/6B4). 

Csibe N-csárda fonyódi 'iendégló (Som. 3/171) • 
Csirke ~-csárda Szekszárdon van (Tol.99/329). 
Csokoládé a/ 1864: "csárd~neve) chocholádé", 1873: "Csokoládi [ll mellett" 

(Rtuter: Hosszúhetény 27).L.b/. 
~ 

b/ 1780 k.: Diversorium Tsokoládé; 1873: "Csokoládi f!Tcsárda" 
(Reuter'uo.). a múlt században egy csárda: .. állt itt, amely köré még a múlt szá
~ 

zad utolsó negyed~ben egy kis település épült. (Ber.lIG/324). A :későbbi és mai 
adatok O. Reuter.i.h;) már a pusztára vonatkoznak. A puszta Hosszúhetényhez tar-

~ 

tozik. ,~~Lajos szerint a név inkább figyelemfelkeltés, vendégcsalogatás szán-
dékával jött létre (Nyr.l05:222). 

c/ 1871: ua ,csokoládéi korcsma végett" (Reuter: i.h.). L.b .. C 
"""""""ft 

Csülök a/.J Esztergomi vendéglő (1(00.1/72). 
b/ ~ csárda Tatabányai étterem (Kom.38/408). 

Halász a/ ~ l-5. Becse (Vajd.lX,94); Bmnyhád (Tol.77/l74); Ounaszekasö (Bar. 
204/119); Fehérgyarmatj Nyergesújfalu (Kom.5/22). A néva Halászcsárdáb61 rövidült. 

b/ Halászcsárda l-27. Badacsonytomaj (Vp.l.5l/10D)j Balatonboglár (Som. 



~ 

1/63); Balatonlelle (Som.2/97); Barcs (Som.246/204); uo. (Som,246i2l9); Becse (Vajd~ . 
D(1941141); Budapest-Csepel (Csepel 16); Dunakömlőd (To1.35/14)j Dunasze!<cső (Bar, 
204/119); Esztergom (Kom.l/IZB); Gödöllő (Raátz:ND.14:16); Horgos (Vajd.VIII,49); 

;;::;;o 
Kis!<öre (Hev. III ,16/302) ;, Necseknádasd (Bar .110170); ;t·1iskolc; Mohács (Bar. 223/ 
326); Paks (Tol.37/28); Palics (Vajd.II,IBl); Rácalmás (PF.258); Szekszárd 
(Tol. 99/64.), Szigetszentffiártbon (Csepel 1888), Szigetszentmil<lós (Csepel lB76) , 
Szigetvár (Bar.87/292); Szanbathely (Vas 37/960), Tát (Kom.6/3), Tenerin (Vajd. 
VII,56), Tol,aj. 

A Halászesérda név napjainkra köznévvé vált (1.~rtSa.III,6l), 
de névtani lag őrzi kéttagúságát. Alapalem nemigen lehet, inkább a megrövidült 
Halász alal<ohoz kapcsolódhat megkiilönböztetó elem (vö. Kis halász). 

c;'vétterem Nyíregyházán van. Nem tudtam ellenőrizni, de valószinűleg 
mesterséges és hivatalos név. 

Hali-gali rVA fehérgyarmati halászcsárda játszi ikerítéssel kialakított 
neve. Valószinűleg csak fiatalok használ já!<. 

Halingcr",Fehérgyarmati halászcsárda, az ifjúsági nyelvben elterjedt 
-nger képzűvel alakult (vö. Trabinger (Bachát: MNyTK.160.sz.222;pasinger). 

~ 

Valószínuleg csak a fiatalok használják. 
~láj '" -csárda Tamásiban levő kiskocsma (Tol.14/B). 
~al -,-kocsma Kiskörén vol t ez a kocsma, amelbnek tual jdonosa marhavá

gással és pacaleladással is foglalkozott (Hev.III.16/90). 
Paprikás <" csárda Jóizű paprikás csirkéjérűl nevezetes gunarasi kiskocsma 

(Vajd.I,8B). 
Tyúkház Tyukház Szombathelyi étterem ahol főleg csirl<emteleket I<észitettek 

(Vas 37/383). 
Zsíros deszkás Zsiros deszkás Szombathelyi vendéglő, ahol zsíros kenyeret 

is lehetett kapni (Vas 37/999). 

(italspecialiltásáról) 
v 

8orkóstoló l-3. Pécs (Bar.134/1596), Püspökladány (Püspökladány 63), 5zigli-
get (Vp.I.52/252). 

A bórkóstoló az ~rtSz-ban I<özszóként szerepel (I, 634). 
Borozó l-2. r'Járiagyúcl (Bar .265/12), Nagyharsány (Bar .282/80). Az trtSz.-ban 

is megvan (I,68B). 
Papramorgó .Alelymegjelölés nélkül közli Csefkó Gyula. Nevét "mérges" pá-

~ 

linkájáról kapta O·jNy.XLVI,16B). A papramorgó pálinkát jelent (CzF.V,57, , =-
EetSz.VI,636). 



2 

e-
Sör a/l. Sercsapszék Berekböszörményben volt (Jakab: Bihari ~hlzÉvl.I,314). = ~ 

2. "Sercsapszék közi" 18l5-ből közli egy 8ebreceni kéziratos térkép 
(HB l<ézirTérk.25l). 

3. lIJB2: Sel.' csapszél{ i 1850: "A Sel.' csapszékl!Jöl" Ha jdúböszörményi kocs
ma volt (~.Fel<ete: t4NyTI<'102.sz.28). 

b/l. 1812: Sel.' Korcsma Debrecenben jelzi egy kéziratos térkép (HB 
!<ézirTérk.222-3 közötti térképen). 

2. 1755: Sel' I<orcsma (H.Fekete: r'lNyTK.102.sz.28). L.a/3. 
~ , 

Sörforrás Sör-forrás Hevesi kocsma (Hev.III,12/157). A Sörforrás névta-
nilag kételemfi, az alaptag alkalmilag kerülhetett a névbe 'innen 'ered a sör'-fé
le jelentéssel. 

Sörház 1'11-4. Jánosháza (Vas 125/24), Lentiszombathely (Zala 160/4), Merse
vát (Vas 110/6), Szombathely (Vas 37/582), 

~r a CzF.-ban közlik 'sörmérő kocsma' jelentésben közszóként (V,800), az 
"'"" ÉrtSz. is felveszi (V., 1254). Névtanilag kételemO. 

Sörkertr'1-2.Bonyhád (Tol.77/226); Kőszeg (Vas 6/26). 
Névtamilag kételemú, az alaptag a szabadban való sörfo~sztásra utal, 
l, 

2. Az áru minőségéről: 
Jó ború P. Jóbóru csárdal. "magányosok",mérték itt a borukat, Lengyelben 

van (Tol.66/B, PT.II,33l). 
Dohos 1923: r csárda Oanecserben volt, ezt a csúfnevét állítólag azért 

kapta, mert a kccsmáros a betyároknak mindig dohos bort adott (Rilitköz 53). 

3. Az áru mennyiségéről: 
Az e típusba tartozó nevek ,kivétel nélkül mind a szúkösen mért árura 

"panaszkodnak-. 
4ligcsepeg ,JAz Alföldön volt valahol (Benkóczy: Nyr.35:238) • 

. • _ ... ... ca 

Csepegtetú,vFeketicsen volt ez a kocsma, a tulajdonos nem öntötte, csak 
csepegtette az italt, "rehogy sokat öntsön (Vajd.III,20). 

Csöpögő ~VarsáPon'volt(Tol.28/4~. 

,Koplaló. a/ l. ri Szentesi kocsma (Frieolnann: Nyr.9:96). 
~ 

2. N Jálmáncsai csárda voli; (Som.237/72). 
4 bl 1825: Koplaló csárda Bátyán volt (~chr~: Nyr.91:486). 

4. Az ~ru árá ról 
Filléres ",vendéglő Az 1930-~-es években volt Miskolcon. 



,f, 

Krajcár ,.J -csárda Olcsó bort lehetett ~~apni ebben a nagyharsányi csár
dában (Bar.282/53). 

8. A KOCSl-1A (ÉPÜLETÉNEK) EGYÉB JELLEGZETES TUUIJOONSMtiRÓL 

Égett. ev cs .!.arda7 (Zol tai :Oebr. Srimmle VIn ,277), ~ -csárda (Lll. 280). A 
~ 

mai létavértes környékén volt a debrecen-nagyváradi országdtban; Zoltai 1783-tól 
>. _ ,....,.0 e: 

ismer rá adatokat (i.h.280). Valószínűleg egy, az épületet megron;á16 tGz emlé-
két örzi a név. Lehet, hogy egy betyár dugott tl1plót a tető sarkába. Ez nem 
lehetett ritka esemény,l1'.ég dal is szól róla: "Égett csárda az út mellett,/~lem 
jó gazdája lehetett.! Szűkön mérhette a borát,/Vagy csalfán r6ttl1 a rovást." 
(Szűcs: Betyárok 146). 
~ 

Fagyos .Jkocsma Rátóton volt. Télen hideg volt benne, mert a kocsmáros 
rosszul fűtött (Vas 135/8). 

Fényes a/rll-6.Kocsma Bácsföldváron (Vajd.lX,liO); Mátészalkán; Nagydoro
gon (Tol.39/31); Ózdon; Rozsályban; Simontornyán (Tol.4/12). 

A névadás fó oka valószínűleg a fényes világítás volt, pl. Simontornyán 
megemlítik, hogy az elsó higanyg5zJ.ámpás szórakozóhely volt a faluban. Emellett 
a nagyobb venooglők (Bácsföldvár) esetében az elegáns berendezés is közre játsz
hatott a névadásban. ~!ás kocsmál<llá1 (pl. az 6zdinál) éppen ellenkező értelem
ben, a kocsma kétes hire és kinézete miatt, tréfásan adhatták a nevet. 

b/ "Fényes vendéglób61" Balmazújvárosi kocsma!~éf1t említi Béres P.. 
, ,-.- ... 

(Arra van ••• , Hl4,). Vö. a/. lehetséges az is, hogy hivatalos névként kelet-
kezett (vő. Tata: Fényes Étterem - Kom.29/66). 

Füstös l. ~ Debreceni italbolt, a közeli téglagyár kéményeinek füstje miatt 
füstös (Bachát: NÉ.5:83). 

2. ~,Sümegen lévő italbolt (Vp.l.1l/58). A látogatrn< dohányzésától 
lehetett füstös. 

I 

Hideg P. "", csárdának" b.cl8111 vplt. P. szerint "elhanyagoltsága miatt nyer-
te" e nevet az utasoktól. t,lár l864-ben sem volt használatos a név (PF.206). 

Homokos ~ csárda Borkimérés vol t 'egy rátóti pincében, az al ját homokkal 
szőrták fel (Vas 135/6). 

Hugyos "'1'lajdlíböszőrményi kocsma. (H. Fekete: [,lNyTIC102.8Z.2l). Nevét bizo
r 

nyára arról kapta, hogy látogatói körülötte végzik el szükségletül~8t· (00. Kö-
." ) ru I szaros • 

Kispiszkos 1. Kis-piszkos Egy kaposvári vendéglő neve (50111.149/224). 
2. ol Ózdon van .. ''',J 



3. eV EO'! szombathelyi cukrászda neve (Vas 37/601). 

Annak ellenére, hogy csak három adat van rá, meglehetösen elterjedt név. A 

köznévvé válás útján van, már századl!n!~ első negyedében fel tűnt: "Erniékszel, l<is 

szentem, az enyedi kis piszkosra? Micsoda klasszikus krémeseket etllink ottan!" 

~5zabó Dezső: Az elsodort falu /Genius kiadási III,91). A mai sajtónyelvben is 
;::::;:::::;:>v ;:: 

megtalálhat6: "lementünk a "kis piszkosbac., benyomtunk egy felest (r4agyar Ifjú-

ság XXX.17:11). 

,Kispiszok '" DetJreceni borozó. 

Kormos ",Debrecenben van, a közeli téglagyártól lett tormos (Sachát: Nt.5:33). 
;0== 

I(örülsáros Körül-sáros Gyomán vol t ez a sarlü kocsma. ~lásik Ineve Körül-

szaros (Gyoma 471). Bizonyára ez utóbbi az eredeti (Lott), és eufémizmussal ala

kult aI<örülsáros. 

~~ffXJ. is megemliti egy régi csárda nevekén"i: (Körűlsáros) , de helyét 

nem közli CA csárda 368). 
f(örtilszal'i Egy csárdás gúnyneve, bizonyára a Jilasoi11ó nevő csárdárol 

C1Q;iij:: tiyr. 5: 326; vö. l;2,clkó.: NyF. 49 • sz. HJ) • 
Körülszaros a/ 1. l{örm,..szaros Gyomai kocsma (Gyoma 471). 

~ 2: "" Sárospataki ko~ ~ndégeik bizonyára körülötte végez-

ték do~Körű-szaros-csárd~ Erdótelken volt, körülötte kacsák ta

nyáztak, azok piszkítha"tták össze a l<örnyéket (Hev.III.2/l75). 

Legyes a/...J Gyulán a vágóhíd l<özelében álló l<ocsma, sok légy szokott benne 

lenni. 

b/<~ -csárda Szegeden volt (Szeg5z.I,23). 

Ragyás 1. "" csárda A Hortobágyon vol t, pontosabb helyét nem ismerem (SZűcs 
.........,;;>< 

Jh.: Betyárok 108). Bizonyára I<opot"i: külseje miatt nevezték :így. 
~ 

2.,,v-csárda Nagyatádon lévő italbolt. Külsejének kopottságáról 

kapta nevét (Som.217/132). 

Romlott tv -csárda Ha jdúnánási csárda volt. Az adatközlók szerint azért lett 

romlott, mert egy Nyakó nevű betyár bosszúból innen lopkodta a lovakat, s ezért 

az . utasok elkerül ték (Molnár: I-Inánási határnevek 10-11). 1\ meglehetősen régi tör-,.v ......... 
ténetre veltí hivatkozás lehet népetimológia is, és omiatt elképzelhető, hogy egy 

már nem használt romos, "romlott" csárdaépületet neveztek így. 
Rongyos al 1. ,.J Székelyhídi korcsma volt «(l;>~ : Nyr.6:239). 

r.I~ 
. 2. 1853: "Rongyos: Csárda.. ,\ T.ioff, Heves." <LKiss: NO. 

<.,/ ~ 

21:44)' Tiszaroff ma Szolnok megyéhez tartozik (FNESz.647). 

b/ l. 181~2: rVcsárda Irsa (az egyesi'tés után Albertirsa) határában 

volt (Schram: Nyr.91:487). 



2. N' csárda Kunhegyes felé volt (Szúcs S.: Be"bJárok 25-6). Talán er
;oc 

ról a csárd<'iról szól egy Béres A. idézte népdal: "Rongyos csárda két oldalán ajtó, . -= 
/Pej paripán odavágtat Patkó" (Béres: Arra van ••• , 20). 

. ~ 

c/ 18B4: 'v korcsma Hajdúdorogon volt (Hdorog 332). Esetleg erre vonat-
kozhat a b/2.-ben idézett népdal. 

Bizonyára a csárda épületének kopottsága, esetleg megbomlott teteje miatt 
hiv ták igy öket. 

Szúnyog l. N -csárda ~lajdújáráaOft lévő csárda. Egy tó mellett állt, emiatt 
sok volt a szúnyog (Vajcl.II,119). 

2. Szunyogcsárda; \('! \-k.: 
Szúnyogcsárda ~~gyészen volt csárda (Tol.5B/169). a névadás oka bizonyára ugyanaz, 
mint az l. névnél. 

3. Szunyogcsárda Tolnán van, a volt révnél. Sok szúnyog volt itt 
(Tol. 94/236). 

f;~,~CYi,r)O~ Vryúktoll Tiktoll-kocsma Kurdi kocsma, amelyben főzte!< is, ezért a szemét
dombon sok tyúktoll volt (Tol. 53/38) • 

A kocsma nyitvatartásáról: 
Fertály l. Fertákocsma Duka (Vas 126/19). 

2. Ferta-kocsma Királyegyháza (Bar.149/41); 
3. Fertákocsma: Fertálkocsma 1-1esteri (Vas 115/14); 

Szent t-1ihály napjától Szent Györgyig nyitva tartó kocsma a fertálykocsma, 
amelyben a jobbágyol< mérhették ki. saját borukat (l. a dolgozat (,l. olds'tán). A 
dukai adatközlők szerint azért ez a neve, mert a tulajdonos hitelt adott~a cselé
deknek, akik negyedévenként fizették ki az adósságukat (Vaa.;126/19). Ezt a magya
rázat szerintem az eredeti jelentés elhomályosuláváual jöhetett létre, s minden
képpen népetimológiának tekintendő. 

. n 

Fertályos 1. Fértájos-!~ocSl1'.a BogdáGsán volt (Bar .262/10); 
c/ 

2. Fertálos l<ocsma Hoboli (szlgetvári) kocsma volt (8ar.87/580). 
L.Fertály. 

I<ántor a/ "Kocsmák ••• Kántor" Nyr.6:239). 
b/ l{ántorkorcsf!1a (Püspökladány 89). 

Időszal<osan nyitva tart6 kocsma volt, más szóval fertálykocsma, 1.ott. 
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l. A KOCSMA TULAJDONOSA, BÉRLŐJE 

A tulajdonosááól elnevezett kocsmák nevei a legjellegzetesebb típust képvise
lik a kocsmanevek között. Napjaink-'Jtllegzetes névtipusa ez, a régi
ségból alig néhány ilyet ismerünk. Bizonyára jóval több volt akkor is, de az írá
sos emlékek nem órizték meg, valószínűleg valamilJe~ állandóbb, "hivatalosabb" né
ven jegyezték fel őket, hisz a tulajdonosról, bérlóről elnevezett kocsmák nevei 
a legváltozékonyabba~ a tulajdonos, bérlő változásával a nevek is kicserélődnek 
a legtöbbször. 

Mivel a tulajdonosok~ól, bérlőkről elnevezett kocsmanév elég sok van, s 
ráadásul ezek a nevek a vizsgálddásaim sZellllontjából nem túl érdekesek '(egy sze
mélynévi vizsgálat jobban hasznukat venné), ezért a hellyel dis idővel való taka
rékosság miatt nem közlöm őket, csak a lexikális elemzés (vö. 125) szempontjai 
szerint csoportosítva az egyes nevek mennyiségét adom meg, s egyes típusa ira né
hány példát hozok a szemléltetés végett, 

l. Az intézmény puszta neve a kocsmanév: (19 név) 
8~§Oy~§1§§~ ~ Pápai italbolt, a téesz tulajdona 
~;g~~;-~Kisköre (Hev.III.16/Bl); Koppányszántód (Tol.18/23); Szigliget 

(Vp.I.S2/1B); Tarnabcd (Hev.III.l/21), A h~aet Hangya szövetkezet tulajdona volt. 
~~!l==~Eger; Debrecen (HB Napló XLII,32:4); t4iskolc; Pápa. A MEGA a 

miskolci adatköz16m szerint a bortermelő vidékeken üzemelő felvásárló és értéke
sítő szövetkezet volt. Nappal felvásárolták a bort j és este a kisebb tételeket 
kiárusftották. Debrecerf«és azt hiszem másutt is) a régi t,lEGA szövetkezetre már 
nem emlékeznek, a nevet a kocsmában sűrűn elhangzó "Baszd meg a ••• " rövidülé
sével magyarázzák. 

2. Az intézmény neve + alapelem: (31 név) 
~g~~~l!1~M (If -!<ocsma Bonyhád (Tol. 77/51). 
~g~§§g ""-kocsma 1-15. Di,pnyésberki (Bar.124/6); Kaposgyarmat (Som.179/S); 
------ .,1 ' o-

Kaposszekcső (Bar.S/Sl); Káptalántóti (Vp.I.3S/2l}; Kárász (Bar.24/9); Kővágó-
szőlős (Bar .130/30); ~lagyaregregy (Bar. 31/29); ~lagyarkeszlÍl (Tol. 2/30); t~agyarszék 



(8ar.47/45); Mecsel~pölöske (B8r.43/7); Nagyigmánd (Kom.57/l4)j Pécs (Bar.134/128); 
Somogyapáti (8ar.+9/5); Szalatnak (Bar.13/14); Szentbalázs (Som.168/20). 

3. Az intézmény neve + birtokos személyragos alapelem (6 név) 
\[!i!':Q§ l. 1832: Városl<ortsmája· ~lak6 (Inczefi: Makó 230) 
----- iOVO"C 

2. l7B5/1BB8: "város belső kortsmájának ••• vár'os-kortsmáján" (Bsepel 
2142) 
4. Az intézmény, valamilyen cim viselő je nevének -i képzös származéka + alapelem: 
(41 név) 

!:l!m:;§gj, tVkocsma Magyarkeszi (Tol. 2/43); 

~~~~i~i~~~ílíl~g~ A "'kocsma Inl~e (Som, 190/18) j Kemestaródfa (Vas 174/1); 
t·leszlen (Vas 16/17); Szlhlvás Bar.172/6). 

§~~~~~~~~~k~=~kocsmajMagyarme~Ske (Bar.237/2l); Pély (Hev.III.17/46); 
Somogyhárságy (Bar .6B/1B); Szilvás (Bar .172/6); TalloÍ,ndörögd (Vp. LIO/IB); Tornyos 
(Vajd.V,33); Véménd (Bar.193/80). 

5. Az intézmény nevének -i képzős származéka (az alapelem valószinGleg ellipszis-- . 
sel lIlúnt el): (l név) 

~~g~~~~~~~H tV Bonyhád (Tol. 77/51) • 

l. Családnév + (becézett) kereszt név szerkezettel a~akult kocsmaneve~ 
a/ Puszta családnév + (becézett) keresztnév: (lo név) 

ellQ=~~~ .." Tata (Kom. 29/120). 
§~g~íl=~~íl~ll ~ Bonyhád (Tol.77/51). 
§~ll~g=~~~~~=~~~g!N Kisújszállás. 
Es!lUlllyrLb!ig§1 f"'Oebrecen (Zoltai: A régi Debr.4). --------------- ~ 

b/ Családnév + (becézett) keresztnév + alapelem: (19 név) 

I~~=e~~ ~-kocsma Szakcs (Tol.44/l3). 
\[§!':§§_E§ooi f"'-kocsma Haues (Hev.III.12/l77). ___________ I 

11lg~~=~~~!=~Q~ ~-kocsma Moravica (Vajd.I,133). 
c/ Családnév + (becézett) keresztnév + birtokos személyragos alapelem: (30 név) 

~~íl=~Q~~!(V kocsmája Szenttamás (Vajd.VI,35). 
~§l~g~=~gé~íl~ t../kocsmája Mohács (13ar.223/464) •. 

d/ Családnév + (becézett) keresztnév + féle + alapelem: (ll név) 
. .--

!g~=~gj~g;~~!~ ~kocsma Bogádmindszent.(Bar.246/20). 
~~~g=~§!!;lg;~~*1!! tv •. kocsma Kömlő' (Hev. III. lD/83) • 



2. Családnévböl alakult kocsmanevek 
a/ Puszta családnév: (73 név) 

~~l!~~ rJ (BJllkánxi.;sz~: DbHn.9,21-2) Debrecen mellett volt. Építője 
Barok István tőzsér volt. 

21:18) • 
~~\i!~g)t 1853: "Bégány : Csárda és annak vidéke. Oebreczen." OLl<is: NO. 

;:c:::x:::: 

~~!g~~ Bácstopolya (Vajd.I,38). 

b/ Családnév + alapelem:(667 név) 
~QgQl! ~--kocsma Kiskomárom (Zala 230/7). 
§~~~2 "'·-kocsma Som (tlom.45/9). 
M~g~= ",-kocsma Fadd (Tol. 92/61). 

c/ Családnév-t birtokos személyragos alapelem: (28 név) 
~~~!!~~ ",kocsmája Tarnaörs (Hev .III.ll/Wl). 
~~!l:!~g~ N Pel1váné-kocsmája Szenttamás (Vajd.VI,47). 

d/ Családnév + féle + alapelem: (70 név) 

g~!;~~!~ f'I-kecsma Ba jmok (Va jd. II i 40). 
~~Hg~;;~~!!l ,",-kocsma G6gánfa (Vp. I. 8/19) 
~g~§l:!=l;g~~2;;!~!~ .I -kocsma Tornyos (Va jd. V , 27) 

3. (Becézett) keresztnévb61 alakult kocsmanevek 
a/ Puszta (becézett) keresztnév: (22 név) 

~~l!Q!~g w 8átaszék (Tol.107/175). 
~~l!g~ N Temerin (Vajd.VII,66). 
~~!~=~~gg~ ~ B61y (Bar.222/19). 

b/ (Becézett) I<eresztnév + alapelem: (31 név). 
G~l!~~g N·-kocsma Kaposmárő (Som.157/4). 
§~g!;!~ "'-kocsma Domb6vár (Tol. 56/143) • 
g~!~=~IDk ~·-kocsma Bp.-Csepel (Csepel 96). 

c/ (BeEézett) keresznév + birtokosszemélyragos alapelem: (10 név) 
~~g~ll:! ",kocsmája Kisköre (Hev.III.IG/81). 
~l!ID~g=i:íg~~g "'.kocsmája Szebény (Bar.194/95) • 

. ~~l!g~ N kocsmája Bácsföldvár (Vajd.IX,29) 
I!l~g=~~~l:!~=~!;m)tggj~ r" Püspökladány (Püspökladány 154). Mag Tamás volt a 

tulajdonos. 

~\i1l!~~=g~g~ f""-kocsmája I<isljegyes (Vajd.III,82). 



d/ Becézett keresztnév + ~ + a~apelelll: (l név). 
~g~g!;~~~~ ~~vendé91ő Gyoma (Gyoma 475). 

4. Ragadványnévból alakult kocsmanevek 
a/ Ragadványnév + családnév szerkezetból alakult nevek 

- Puszta ragadványnév + családnév: (2 név) 

~~~=gfJIDl?~gt; rJ Kishegyes (Vaijd.III,49) 
~~g=~@t;~g§ ~ Nagyatád (Som.217/53) 

- Ragadványnév + családnév + alapelem: (3 név) 
gW;g=~~@\l~ ""-koGsma Nagyatád (Som.217/147) 

- Ragadványnév + családnév + birtokos személyragos alapelem: (2 név) 
g/;~!:!=~~g!1;~t;g§ "ul~ocsmá ja Tarnaméra (Hev. III. 5/17) • 

b/ Ragadványnév + (becézett) keresztnév szerkezetból alakult nevek. 
- Puszta ragadványrev + keresztnév: (2 név)· 

~~g~~~~=~~~ ~ Bácstopolya (Vajd.I,46) 
- Ragadványnév + becézett keresztnév + alapelem: (l név) 

!;;g!~gg=~!§~g !\I-kocsma Szebény (Sar .194/79) • 
- Ragadványnév + becézett keresztnév + alapelem (2 név) 

~!QUi\;!g~H f\lkocsmája Boconád (~lev.III.6/172). 

c/ Puszta ragadványnévból alakul t kocsrnanevel< 
- Puszta ragadványnév: (9 név) 

~~Qg~~ ~ Kisbosznia (Vajd.II,139). 
~y~~~ " DOIiÍJóvár. Csa~ azt hallotta meg, ha i talt kértek. 

- Ragadványnév + alapelem: (45 név) 
~ll!;!ggg ",-kocsma Sarud (Hev. II .17/21) , 
!~~~~g~~= l'l-koc5l1la Kisköre (Hev.III.16/GB). 

- Ragadványnév + birtokos szerr~lyragos alapelem: (S· név) 
~Mg~M ""kocsmája Csantavér (Vajd, II ,80). 
~Mg~=,",·RoGsmája Szihalom (Hev,II.4/32). 

- Ragadványnév + ~ + alapelem: (l név) 
eMggt;g;!~~~ N~kocsma Kisbosznia (Vajd.II,139), 

5. A szsmélynévi jelleg pontosabban nem állapítható meg: (53 név) 
t1Qrig '" -hocsma Diszel (Vp.I.27/3B). 
e~lil~§dgl§ ",,·kocsma Tab (Som.60/35) 
Kilíffi§f-;:'-Tatabánya ( I<om. 38/361) • 

6. Egyéb, szernelynévból származó nevek: (4 név) 
!:J!ÍJ;:Q!!)Jlrggg9 OJ Bonyhádon volt, három Ördög nevG dolgozott benne CT ol. 

77/105), A szaiiiieiirjeIzóvelcégérnév alal<ú név alakult ki. 
~~~g~~t;~2~~~g N csárda A csárdás nevéről (Néprlex.I,464). Vö. az elózóvel. 
~~~!~~~! Sefferáj Mohácsi kocsma. A.tulajdonos Scháffer Antal nevét 

alakitották át játékosan; Scháfera.i 'juhászat' (Bar.223/322). 
véból, grünZ1U4cilb9~-kQCsrna OOOibóvar (Tol.56/90). Grünbaum navű tulajdonosának ne-
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2. A KDCSNÁBAN DOLGOZÓ EMBER 

Holló ~-bár Gyomai kocsma, Hollóné nevű kiszolgálónőjéről (Gyoma,468). 
Gizi <-'-csárda Budapesti halászcsárda, valal!likor egy ilyen keresztnevű 

= 
lány harmonikázott benne (Csepel 16). 

Regina Regina-kocsma, a kiszolgáló keresztnevéről 

~ B. ~_~!S9~~~e!e~!~_j~!!~~~!~~_~9~~§e 
1. Viselete: 

(Hev.III,lO/17). 

Cifra ~-kocsma Szihalomi kocsma a tulajdonos cifrán öltözködő feleségéről 
(Hev.II,4/4B). 

Kékgatya r1Tolnai kocsma, a csapos mindig kék gatyában jár (Tol.94/114). 
2. feltűnő alaki tulajdonság: 

Csöcsös '" Ba jai I~ocsma. 
A név valószinűleg a Hatcsöcsű-ből alakult, Elterjedtségére következtethe

tünk abból, hogy már nyomtatásban is fel tűnt: ";.. hozz egy I~ori sört a Csö
csösb5l" (I.lagyar IfjOság XXX,17:10). 

Háromlyull;ú - hatcsecsú ri Gyomai kocsma, három felszolgáló dolgozott benne 
(Gyoma, 467). 

Három pina, hat csöcs ~ Szombathelyi kocsma, három'nő felszolgálójáról (Vas 
37/878). 

Hatcsöcs Kanizsai kocsma, valószinűleg három benne dolgozó nőről nevezték 
így (Vajd.VIII,B3). 

Hatcsöcsú a/LeJ Gyulán lévő kocsma; 
2~ ~Karancskeszin lévő kocsma; 
3. ~latcsöcsü_KoQsma Tolnán (101.9B/83); 

b/l. Hatcsöcsü-csárda !<ocsma vol t Mohácson a 40-es ével~ben 
(Bar.223/l27); 

2. Hatcsöcsü-csárda Pécsett volt (Bar.134/2158-2159); . 
3. Hatcsöcsü-csárda Villányi kocsma (8ar.269/63); 

c/ Hatcsöcsü-kccsma ~-1ohácsi I~ocsma (Bar. 223/127), 
A név mindig három női dolgozóra utal, a fenti adatokon kivül még 

bizonyára számtalan található az országban. 
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Négycsöcsű a/ l • ..; Bonyhádi italbolt (Tol.77/l7f.); 

2. Nígycsecsú Kisújszállási kocsma,; 
3. '" Pincehelyen lévő kocsma (Tol.9137); 
4. ~~gyC§PSŰ Sajószentpéteri italbolt; 

o 
5. Négyc'Éslí TörökszentmiklóEIon levő kocsma; 

b/ Négycsöcsü-kocsma Beremend egyik italIDoltja (8a1'.320/7). 
A kocsmában dolgozó két felszolgálóról vagy csaposról történt az elnevezés, 
a szemlélet megegyezik a HatcsöcsűveL Feltűnő, hogy Két- v~gy Nyolc-"esetleg 
annál több -csöcsú kocsmanév nem került el5. Az utóbbi (NyolCBSÖcslJ) valószínű
leg azért nem létezik, mert négy dolgozó már sok egy kocsmában, míg egy csapos 
esetén szívesebben nevezik nevén. 

A Csöcsös kivételével a 2. pont nevei a dolgozók számát is megnevezik köz-
vetve. Konkrétabb lnegnevezés történik a következő két névben: 

Három-rózsa ~ Gyomai kocsma (Gyoma,467) 
Hárorr.-virág '" Gyomai kocsma (uo,). 
A fenti két név kialakulásában a cégérnevek meglévő típusa (szám + virágnév; 

(Telen dolgoz~A41, ; L§.gLt3Z!z: Tulajdonnév 96; Ö~:f4NyTK. 160.sz.236) is 
közre játszhatott 

SZéPasszonyt*(ocsma Kápolnán, a tulajdonos szép feleségéről nevezték el (Hev. 
n,5/27) • 

t. ~olgozókJ:ihívó viselkedése: 

,Csókos 1. rJ , 183I-ben egy tanácsi jegyzőkönyv említi, mert megver tek benne 
valakit. Hajdúhadházon volt, épülete ma is áll (t.Kiss: Hajdúhadház.I,506). 

;:::::::;v c .. 

A város monográfiája is említi a Csókos csapszéket (Hhadház 448). 
2. 1929: ~ Komoró határában állott, 1916-17-ben szlínt meg. Ezt a ne

vét századunkban nyerte (Rétköz,226). 
14indkét !mcsma a kocsmáros csókos feleségéről kapta:nevét. 

Kincsem P. N csárda ;!wáncsai csárda, a tulajdonos "kéjhölgyeket is tartott" 
(PF.222). 

~1uszÉÍj-baszni '" -csárda Rosszhirú kocsma Tolnáh:. . (To1.9[1/17). 
Nesze a/ l. 1851: "A Neszébe a kemenczét elbontottam"; 1851: Neszébe; 1868: 

a városi le1tárban szerepel a Nesze kocsma (H.Fekete: 14NyTK. 102.sz.26). 
~ 

2. NTiszacsegei kocsma volt a 18. sz. végén. A népi magyarázat 
szerint a bora árát követelő kocsmárost ütlegelő betyárok Nesze! Nesze! kiá1tá
salról kapta nevét(~: t-tlyj.XIII,142-3).· 

b/ ",-kocsma Bácskatepo1ya egy kocsmája (Vajd.I,43) 
A név magyarázatát l. a következő szócikkben! 



Neszepicsa a/ 1. rJ Egy fehérgyarmati pressz6 neve; 
2. 1882: "Prodi kocsma = Nesze picsa" (H.Fekete:~1NylK.102:89). rvvvc=c 

b/ 1. r-J csárda Fölcinúvesszövetkezeti italbolt ~lak6n. (Inczef.: 
;;:::::::>VV'LW 

Makó, 208). 
2. ~ csárda Tolna egyik kocsmája (Tol.94/48). 

A tárgyalt név a Imcsmában (hivatalosan vagy akár illegálisan) dolgoz6 ma
gukat kínálgató nókre utal, Inczefi és Tol. 94/48. adatközlői is ezzel magyaráz-

~ 

zák a néveredetét. Ebből származik a jóízlés diktálta Nesze név.H.Fekete is 
-- .,.....,.vc;;:rv 

közli, hogy "Hivatalos iratokban legtöbbször csak a név első szavát írják kL" 

(Vö. még Inczefi: ~1ikrotoponiniai vizsgálatok, 163; Jaz Inczefi által közölt 
;v;v0 ~ 

máriapócsi név téves, Tiszacsegére vonatkozik.) 
A Ij1ásodil, tag elhagyásánal, oka a rövidségF.e való törekvés is lehet 

(vö. Bachát' Jt~i' x)/.v I l~)' 
~lyhajti Pendelhajtyi csárda D~rmánd szélén állt (Hev.H,n/2). 
Pendelyhajtó a/ Péntőhajtó Útmenti csárda Somogyhatvannál (Bar.76/25). 
A Pendlelyhajtó nevet %~a is elillíti helyének meghatáro- . 

zása nélkül (MNy.XLVI,16B). 
c/ l. Péntelhajtó cs.Larda7 Gyöngyösmellék határában. A csárda 

neve szerepel egy 1813-as összeirásban (GÖnczi213). 
FQVV 

2. Péntőhajtó-csárdaj 1665: Pintóhajtó csárda Kadarkúti 
csár~a volt, épületét 1~53-ban bontották le (Som.184/256). 

3. péntőhajtó~csárda (Bar.76/25); Péntelhaitó (Péndelhaitó) 
cs.fárdaZ (Gönczi 213). A·csárda Somogyhatvan határában állott, neve már egy 

~ . 

l8lB-ds összeirásban is szerepel. . . ~ 

Pendelyhajtogató rtcsárda Nádudvartól Ny-ra a Hortobágy folyó partján{Suly
mos-halmon állt <;ggss: Betyárok, 120). 

A tárgyalt három név csaplárné vagy más csinos nő dolgozó kacérkodó maga
tartására utal. Szűcs említi az i.h.-en, hogya Sulymos csárda egy csinos csap-

""""" lárné odaköltözése után 'kapta a nevét. A somogyhatvani adatközi:1ik is örÖffilányok-
ról nevezetes uáárdahént ismeri~a Pendelyhajtót.Szép lányok alkalmazása gyako
ri fogás volt a csárdákban: liA pusztai csárdások ilondoskodtan arról, hogya csár
dában lehetmleg mindig legyenek olyan fiatal és mutatós női alkalmazottak vagy 
kisegítők, kik vármegye és distrikus embereit, az utasokat, pásztorokat,' betyá
rokat mulattatják, és költelteztetik." ~I(!<: Pásztorélet 287). 

Pina eJ borozó Nyírkátán található. 
Pinabörze ~ Szombathelyi falatozó (Vas 37/731). 



3. A I{OCSl~A LÁTOGATÓI; A I<OCSNA ÉS A LÁTOGATÓI< VISZONYA 

A. ~ír~~_~.2E 

Angyai Bandi l. Angyalbandi-csárda, Angyalbandi falu határában volt, ál
lítólag közelében volt Angyal Bandi)a hires betyár búvóhelye (Vajd.I,Za). Nem 
eH~épzelhetetlen, hogy a csárda nevét a faluról I~apta • 

. 2. ~-csárda Bajsai csárda (Vajd.I,i8). 
Bogár '" csárda Csárda volt Pótharaszt pusztán Nyáregyházánál.Bogár Imre 

betyár kedvelt tartózkodási helye volt (Nánásiné: . NO.46:l1). 
. _ ;:::;vvoc . 

') 
Guta 1929; '" kocsma Konollló határában állott. Állítólag Guta Jakabról, egy 

lJ93-ban meghalt betyárról kapta nevét, aki eZen a tájékon húzódott meg, s pa-
rittyával lőtte áldozatait. Szirrnay Antal szerint az ő nevéből származik a gu
taütés szó (Rétköz 266), ez azonban tévedés (TESz.I,lllO). 

Kóci l. Kóczi cs.LBrdal Görösgál határában volt (Göncz! 218). (Gőrösgál: 
;:::::;::;:;:::0 

fastamásihoz tartozó puszta - Hnt.ll50). Gönczi az 1863-as összeírásban sorolja 
......r" e:::::::::::: 

fel, megjegyezvén, hogy 1843 /~:la13/-ban már magvolt. Az 18l3-as összeírás azon-
ban csak egy - Segesd és Vése közötti - csárdát említ. 

2. ~-csárda Segesd batárában (Som.207/l26)j AI -csárda Vése határá
ban (Som.109/l69); I<óczi cs.Lárdql a Segesd és Vése közti erdőben említi egy 
1813-as összeírás (Gönczi 212). A három adat gagy valószintis8ggel ua-ra a csár-

;::v::v:ve 

dára vonatkozik. 
3. Kóczi cs.arda? Tótfalunál állt, a Dráva - parton (Gőnczi 218). 

. ;;;:;;;x;=-
(Tótfalu: Cs&l!:í,n.fához tartozó puszta - Itnt.161S). 
Gönczi az l8615-as összeírásból sorolja fel mint iolyan nevek, Jamely l8l3-ban 
~ 

is megvol t, erre azonban az l813-as nevek jegyzéke nem utal. 
A Som.207/l26 adat közli, hogy egy Kóci nevQ betyárról kapta a cáárda a 

nevét. Az esetleges helyről való elnevez8sre más adat (Som.adattára, !-Int.) nem 
utal, így ;el I<ell fogadnunk ezt a magyarázatot. 

Petőü ""-csárda Sárszentlőrinci csárda, a hagyomány szerint 1845-
ben mulatott itt Petőfi Sándor (Tol.3B/76). 

Répa Rozi ""csárda Nemesvitán van. Az arJatkőz16k szerint serrmi köté.lsincs 
Répa RollIihoz (Vp.I.48/80). l 

( 

Rózsa Sándor a/ri -kocsma Csclntavéren található (Vajd.II"BB). Lehetséges, 
hogy kapcsolatban van a híres betyárral, aki gyakran megfordult ezen a vidéken. 

, b/ ~ -csárda Tornyoson áll, ma ez a hivatalos neve is. Az 
adatközlők szerint Rózsa Sándor járt ide (Vajd.V,32), 

t 
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l. nemzetiségük: 
Cigány l. rJ kocsma Kisújszálláson van; 

2. ri kocsma Sajószentpéterem található; 
3. ~kocsma Táfflásiban álló italbolt (Tol.14/ll6). 

Drúzsba "'Debreceni presszó, a szovjet szolgálati lakásokkal szemben. 
Az orosz '1f':l?'t.<.J".>. 'barátság' szóból. A környék lakosai használják. 

Druzsi ~ a Drúzsba névből. 
Magyar a/,..J Csapszék r,1ezőberényben emlitik egy :lB07-es taoúvallomásban 

(Mezőberény 1I,160). 
b/ .J-kocsma Dunaszekcső egyik kocsmája (Bar.204/l52). 

Német l. NéffiÖt-kocsma Kocsma volt Dunaszekcsőn (Bar.204/4!). 
2. rJ -kocsma T8Ill8"!inben volt (Vajd. VII,69). 

Rác ,..J csárda; P:Rátz Csárda. t4a már szántóföld Mágocson. Csak szerbek lá-
togatták (8a1'.4/275). 

Serkevár rJ Kisújszálláson van, sok cigány látogatja. 
Szerb rJ -kocsma Italboi t Dunaszekcsi'Jn (Bar. 2011/138). 

Tót ~ kocsma Dágon volt (Kom.2l/l0). 

2. társadalmi helyzetük, foglalkozásuk: 
Baka' a/ '" csárda t·lakói tanya, az I. 

czefi: Makó; 14B). 
világháború körül csárda volt \Bl; 

b/ N -kocsma Nagyatádi kocsma (SOO.2l7/115). 
Betyár a/ l. Betyár-csárda Jákón állt régen (Som.162/82); 

2. Betyár-csárda Kiskörei csárda volt (Hev.III.16/l62); 
3. ~ csárda Molványban volt (Bar.92/26); 

, iYi!4 ' 
4. Betyárssárda kb. 200 éve működött ez Pusztasz~ (SQ~52/l2); 
5. Betyár-csárda Ma már lakóházSomogygesztiben (Som.HB/20); 
6. Betyár-csárda l752-ben épült somogysárdi csárda (50111.137/69); 
7. Betyárcsárda Na már csak maradványa jelzi az egykori szent

déresi csárdát. A vezetői, nevét 1760-ig ismerik (8ar.95/38); 
B. Betyár-csárda t·la i;omamd~nyi lakóház (Hev. III.3/111). 

b/ l. Betyár-kocsma ~4a lakóház Bonyhádon (Tol. 77/425); 
2. Betyár-kocsma Ma is kocsma Pincehelyan (To1,9/37). 



tI 3etyár-csárdákl<sl és az l. Eletyár-kocsmával kapcsolatban feltrerülő kér

dést, hogy vajon mig kocsmaként múködtek,addig is igy hfvták-e őket, ,8Z erről 

szóló adatok hiánya miatt nem tudom eldönteni. 

Clilrok r./ csárda Gdiroktermelő gazdák jártak ebbe a kanizsai kocsmába (Vajd. 

VIII,83). 

Fuvaros al l. '" Gödöllőn van (Raátz: INO.14: 15); 
~ 

2. "" Salgótarlánban található; 

bl "" -kocsma Bonyhádi kocsma (Tol. 77/87) • 

Hetelő rJl<ocsma Szegeden volt, a hetelőre (egyfajta robot-SzegSz.I,593) 

rendelt paraszto!< várakozóhelye (SzegSz.I,59b..). 

Iparos ,.J-kocsmal' Dunaszekcsői kocsma volt (Bar.201;/98). 

Kéményseprő ti Salgótarjánban van, később hivatalos neve is ez lett. 

Proletár Poletár-kocsma Ebben a szihalomi kocsmában gyülekeztek a falu 

nincstelenjei az r. világháború utáni időkben (Hev.II,4/5). 

Szonrjas tüzér rJ Pécsett van, sok kis!<atona látogatja (Bar.134/2395). A 

név alakja a cégérneveket utánozza, azol< modell jére alkothatták. 

Traktoros rJ -kocsma A gépál1ornáshoz I<özel es5 lüsújszállási kocsma. 

3. A látogató!< valamely jellegzetes ismertetójegyéről 

Autó ,J csárda T átan található (!(ar. 6/38) • 

Autós l. autóscsárda Dunavarsányi csárda (Népszabadság XLIV. 263:23). 

2. w-csárda Pécsen van (Bar.134/25ll). 

Az autóscsárdák a hajdani pusztai csárdák modern leszármazottai, funkci

ójuk és elhelyezkedésiik azonos:az utaz6k ellátásál.'a specializá16dtak és kül

területen, utak mellett állnak. A Népszabadságbeli adat kis kezdőbetúje a szó 

köznévi meglétére utal, újabb alakulat, érteln18ző szótáraink még nem veszik fel. 

Józan ,.J Fejér magyei név, valamelyik 18-19. századi canonica visitatióból 

idézi Kálmán Béla (~fly. LX)(I! ,215). A csárda nevét a benne részegen tart6zkodó 
~ 

vendégekról kaphatta. 

Pipás,.J -kocsma Pápai I<ocsma, főleg kézműves kisiparosok látogatták. Az a. 
sz. kötülü!< sokan pipáztak, ezért k~pta ezt a neveli:. Hogy a Kispipa cégérnév 

lett volna valaha is a kocsma neve, erről az adatközlő nem tudott. 

'. c. ~_~2~_~iv0!J§!!j§_§!_y~~~~!!:! 
/ II ._ 

Becsali al l. 1832. Betsali "Egyes MI? ~:1:Ié1 sZcíJ.li~~r-Í:'51Tl..o... ~lY halC!) 
az út 18156 Páhokra feltér." (Schram: ~lyr.91:48B). ·. __ ~r-

iVV'V 
2.~ Bihardiószeg és ~rkeserű között félúton volt (Sz(ícs:Betyárok 52). 

x?vc 



3. N Csárda volt a múlt században Bükkösdön, ma a környéket híVb 
ják így (Bar,122/2). 

4."Csárda:Becsali" Turán volt (Ruehietl: Nyr.3:45). 
:; ..... v"v'v'c-

5. "Korcsmák ... Becsali" Székelyhidi !{ocsma volt (Bakoss: NyI'. 
~ 

6:239), 
6. ri Újlőrincfalva egyik szánt6járól irják: "Itt község volt. S 

ennek a csárdáját Becsali-nak nevezték." (Hev.II.16/B3). 
b/ 1. ev csárda AiI!sópáhokon volt, valószinűleg azonos az a/l.-es 

adattal (Néprle)(.I,467). 
2. N-csárda Hajdani csárda B~kon (Vajd.II,36). 
3 •. ~-csárda Balatonlellei halászusárda (Som.2/97). 
l~, r' cs.[árdfJ7 (Gönczi 217); Becsali-csárda(OmSz.32); 

,.."..,..,.,.. . 
("OJ -csárda (Bar.259/157), Drávafok és Bogdá5ahatárán állott hires csárda volt, 

több népdalban is szerepel (l.GÖnczi uo; Orn/3z.uo) és számos betyártörtnet 
;;;;;zo:;;x; c: 

fúzl5dik hozzá (l. i.h.-eken). 
5. N csárda heja Kőszegen volt valaha (Vas 6/516). 
6. ,.; csárda Német!<éren volt, már nincs meg (Tol.32/9). 
7.rJ-csárda letenyén volt, már elbontották (Zala 302/29), 
8. ~-csárda ~1a lakott hely Zalaegerszeg határában (Zala 36/246). 

t4inden bizonnyal csárda volt ott ilyen néven. 
c/ rJ-kocsma Buzsáki kocsma (Som.22/53). 

Emlitik még mint csárdanevet több helyen is, lokalizálás nélkül: Becsali 
(CzF,I,907), Becsali (laczkó:t,lyF.49.sz.l7), Becsali (CsafkÖ:MNy.XlVI,168) 
~ ~ :;:;::;;:;::;:> 

becsali csárda (Út4Tsz.I,370). 
A név a·,t·léprles. szerint a benne esett nevezetes eseménytől származik. 

Ez elképzelhető lenne (pl. valamtillyen betyárcsíny stb.), de ilyenról sehol 
sem esik sz6. Csef!<ó következtetése már valószinűbb. Ö a "Becsaliban laknak 

;;:ere .... 

híres lányok" népdalban véli megtalálni a magyarázatot <t'1N1!XLVI,16B). Ezt elfo-
gadhatjuk, hisz 'a csárdákban gyakran tartottak örÖffilányokat a csárdások a 

vendég becsalogatására. (JS. f" J~/'i'''' ) 
Ez a magyarázat azonban Qsal< részben magyarázhatja meg a név hatalmas elter
jedtségét, s összevetve a következő szócikkek neveivel jogosnak látszik a Be
csalinak a vendégcsalogat6 jellegét előtérbe helyezni a tipológiai rendszerbe 
helyezéskor. 

Az emlitett hatalmas elterjedtséget legjobban az bizonyatja, hogy már a 
múlt században I<özszóvá vált: "Tréfásan igy nevezik a csárdákat" - mondja 
róla a ~. (I,469), s ugyanígy ~B2g,i szótái'a (1,76). 
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I 
Az lJf-1Tsz. is megemlíti ilyen jelentésben: "Kondorosi becsalioál, !Ülenc zsan-
dár-elibem állt" (1,370). A köznévvé, névtanilag szemlélve alapelemmé válás leg
ékesebb bizonyítéka, hogy az idézett népdal~an a becsali már megkülönbözeetó 

'-' -

elemet kapott. (A Kondorosi becsali minden valószínűség szerint azonos a Kon-
dorosi csárdával; 1. 1, 5"). -- -

Belevár ~ (Ei}.közli lokalizálás nélkül mint sajátos csárdanevet (I,907). 
""""" -Betekincs a/L", Alsónyél<en volt, már csak a neve él (Tol.l06!88). 

2. ,../ f 1852, 1959 (7): ,J A hajdani csárda neve ma dúlónévként 
él csak Istvándiban (Sorn.243!135). 

3. ri Egy pince neve I<emenesmihályfán, fiatal legények \ I<ed
ve~mulató helye (Vas lll/35). A már meglevő Betekincs csárdanevek mintájára 
kaphatta nevét. 

4. 1853: "Betekints:Csárda.!<okad és Diószeg közt. Bihar." (É • 
.-..-

.~s: ND.21:19). 
5. 8etekints Kunszentmártonban a mai rizsbántoló épületében 

volt (Kakuk: Kunszentmárton IB). 
""""'" 6. ~ lB-19.századi canonica visitátiókból idézi I<álmán Béla; 

~ 
Fejér megyében volt (t.1Ny.LXXII,2l5). 

7. ri : "a nép nyelvében Betekincs puszta, az ott levő kocsmá
ról" NagyatSd natérábam v~t (Sorn.217/50B). ' 

b/ 1. Betekints-csárda Egy panziÓ neve Balatonlellén (Sorn.2/l29). 

L.: NyI'. 
;vc: 

2. Betekints-csárda (Anta1ffy 137); Betekints-csárda (Kiss 
~ ~ 

106:221). V~zprémben volt a Séd bal partján. 
A Bete!dncs név lekalizálás nélkül elCifordul még máshol is: Betekincs (Györffy I.: 

~ 

A csárda, 368), Betekints (CzF.I,907) és egyik adatközlűrn is anlítette. 
~ -

A Betekincs csárdaHév betérésre buzdító jel1egét már Kiss Lajos észrevette 
~ 

(Nyr.106:221). _ I 
~ekincsi P: "Betekintsi csárda, a Buda Eszéki út szé~n:', Alsónyéken. Azo

nos az előző szócikk a/l. nevével (Pf.I,288; Tol.I06/88). 
Betéri 1799: Betériben ••• az Betéri Nevezetű Kortsmában" Valahol ~4akó ha-

tárában volt ez a csárda (Inczefi:l<lakó,152). 
;;;;;vvo<' 

Betérít~ 6eterittö-csárda: 1852, 1860: Beterittó-csárda, P.Beteríté 
(Som.131/2l0). ~i egy b1~13-as összeírás~i Betérítő cs.Lardq7 

(Gönczi 212), s egy l863-as(Beteritó' (uo.217) alal(ban idézi. 
-~A l!mány-Büssü-Gölle háromszo\)en volt, ma Büssühöz tartozik. 5zázadunk ele
jén még működött. Pesty szerint azért hívják Beterítónek, mert az egyik tulaj
donosa pincét ásatott, de a másik beterittette. Valószínűbb azonban (Gönczi 
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1813-as adata is ezt bizonyítja), hogya betérit igéből alakult csárdanévvel 

van dolgunk. 

Csali a/ 1. 1853: N Csárda Gyomán (É.Kiss,:ND.21:22) • 
. - ~ 

2. '" Ujlórincfalván egy hatáI'rész neve, itt állt egykor a BecsaE 

csáI'da. Vö. ,Csali csárda (Hev.II,16/83). 

b/ 1921: Csali csárda r~a egy szántó neve ÚjlőI'Íncfalván, itt állt va

laha a Becsali csáI'da, ennek névváltozata lehet (Hev.II.i'~B3). 

c/ r' kocsma i'1erseváton vol t (Vas 110/3). 
Van még lokalizálatlan adat is a névre, "Céárdá*"Csali II (Turi Mészáros: NyI'. 

;o CL C C V c:c::;;:v:::: 

10:144). A Csali néva Becsali-ból rövidült, laczkó is összeveti (NyF.49.sz.l5). -- """"""" 
Bizonyítja az .djszántói adat és a CzF. is. Ezt írja a becsali címszónál: "Egy

-=-
szerCien csali." (CzF. I,469). -=-Netovább Netovább 1922-től az államositásig vendéglő volt Kápolnán (Hev. 

II.5/80). 
t 

Dtboogő ,... (C~.fl<; :t~Ny.:lllI,16B). lokalizálás nélküli kocsma. Talán a 
>vvv'o 

mulatók okozta zajról nevezik igy. 

Gyújtó r'Özdi kocsma adatközlőm szerint. Egy ózdi témájú cikkben bekerült 

a Magyar Ifjúságba is,.: "Ott van például a Gyújtó, amit mostanában TCízkőnek is r hívnak. Régebben Pipagyújt'lató volt" (xxx.9f (Vö.Pipagyujtó). 

Hepaj 1. Hepha, Kanizsai kocsma (Vajd.VIII,90), 

2. Hephaj Kishegyesi kocsma (Vajd.III,32). 

3. Hephaj Temeeilni. vendéglő volt (Vaj~.VII,56). 

4. Hép~aj Zákányi vendéglő volt (Som.200/34). 

Al név a mulatozás közben elkurjantott indulatsz6ból származik 

Anyanyel v . . . l lll) • 

(v'ö.Bachát: 
; c=;;;:c::::v 

Jatatérom N Dombóvári kocsma, nevét a mulatozásokr6l kaptaÚtl..56/l22). 

Köpködő a/ l. ~ Fehérgyarmati kocsma. 

2. NA mátészalkai állomási büfé neve. 

3. N RosszhírCi kocsma Pápán. 

b/ ,..,j -kocsma I<anizsán levő kocsma (Vajd.VIII,90-91). 

Misemulasztó a/ "Csárdák •••• ~lisemulasztó." Kunszentmiklós határában vol t 

(~.: Nyr.4:383). 

OVVl~t ""1~ b/ P. ~1isemuilasztó csárda Iváncsa határában vol t, "nevét pedig 
aZ8Ft ha~ta, hogy a messzebb szornszéd-pusztákr61 az adonyi templomba arra járó 

G 



szolganép itt a széplányok körében s jó bor mellett miséjét gyakran elmulasztá." 
(P'f.222) • 

Nótás ~kocsma Az egyik szenmtamási kocsma ujabb neve (Vajd.VI,28). 
Pihenő ~ csárdla ("Pihenő LKlcsárda7 S, sz, sző. Egy csárda állt itt.Pihenő 

csárdának hívták." Lesencefaluban volt (Vp. I. 42/75) • 
Pipagyújtó a/ Pipagyüjtó Basal és Szigetvár határán állott (Bar.B3/57); 

b/ 1. ol csárda Bócsa mellett állt (NéprLex.I,467). Említi ~ 
Czirok is, dalt is jegyzett fel róla (Pásztorélet 98)2B9). 

N""'"' 

~ 

Pipa gyujtó csárda 
2. Pipagyujtó-csárda (Bar.83/57); Pipagyujtó-csárda, P. 

(Bar.BO/lZ2); rJ csárda (Bar.B7/46l); A csárda a Basaibe menő 
földút keleti oldalán, Csertő határában állt, közel Szigetvárhoz, ezért fordul 
elő mind a három település földrajzi nevei között. A P.-féle adaton kívül az 1864 
Pipagyujtó melletti, 1B65: Pipagyujtói, 1887: Pipagyujtó mellett (Bar.17/46l); 
is a csárda memlétét bizonyítják. 

3. Pipagyujtó-csárda (Som.222/24l); Pipagyujtö-csárda (Som.223/ 
35). Csiirda volt Görgeteg és I<untelep köziilBt. Gönczi egy 18l3-as összeírásból 

~ 

említi. A 6sárda szerinte ekkor tájt égett le, s többé nem építették föl (Gönczi 
,....,. ... '"' 

213). Ennek ellentmondani látszik, hogy ma is élő név. 
4. Pipagyutó-csárda Hajdani ipacsfai csárda (Bar.29l/61); 
5. Pipagyujtó csárda 1891: Pipagyujtó csárda. Külterületi 

csárda volt Pécs-határában/ma már nincs meg (Bar.134/230). A róla elnevezett 
szőlő és szántó 1854-es ada~ _ (Pipagyujta) ennél korábbi meglétére utal (Bar. 
134/228). 

Csefkó Gy. szerint a név tréfás-gúnyos eredetű, "csak arra jó, hogy pipát 
~...........-:' ' 

gyujtson benne a vendég" (MNy.XLVI,168). A Csertő határában álló Pipagyújtó-csár-
dáról P. azt mondja, hogy "~londa szerint nevét onnét nyerte volna - hogy egy 
pipadohány kiégésének ideje alatt, innét Szigetvárra gyalog eljutni lehet ll (Bar. 
80/122). Az említett vélekedések nem látszanak elképzelhetetlennek, de mivel ha
sonló asszociációk könnyen juthatnak bárkinek eszébe erről az érdekes névről (pl, 
csak egy pipagyújtásnyi időre térnek be stb. ~ Nalószínúbbnek tartom a benne 
pipára gyújtó vendégel~ről való elnevezést. . n (/\) ífl Ljvv.·y 

Pipagyújtogató Az ózdi Gyújtó régebbi neveként említi a Magyar Ifjúság 
Jr(XXX,9) (l. a G~ímszó alatt). Valószínűleg - a Gyújtó név alakja is azt bizonyít

ja-, hogy gyakorító képző nélküli Pipagyújtó volt az eredeti alak. 
Pipagyujtói l. Pipagyujtói-csárda (Som.222/41); Pipagyujtói-csárda (Som. 

223/35). Csárda volt Görgeteg és Kuntelep között. 
2. Pipagyujtói-csárda Nam/bajomi betyárcsárda volt (Som.145/22B). 
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~~YÚjtá~i Pipagyujtósi-csárda Csertő határában volt (Bar.30/122). 
ti Túzkő Az ózdi Gyújtó egyik mai. neveként emliti a t,1agyar Ifjúság CXXX,9[ A 

kocsma a pipagyújtás eszközéról kapta metanimiás nevém. 
Vacsoravesztd' a/ P. '" Bicsérden volt (Bar.l45/73); 

b/ l. N -csárda Bicsérdi csárda vol t (Bar .145/73). 
2. r-J -csárda K5vágöt5ttösön áll t valaha (Bar .129/247) • 

A három adat valószínúleg ugyan arra a csárdára vonatközik, hisz Bicsérd 
és Kővágótőttős nem esik messze egymástól. P. szerint a revét azért kapta ,mert 
a Pécsről jövők e csárdában a vacsorát elvesztik borozás közben. Az a,sz. a 
munkából jövők ide betérvén még a vacsora idejét is ott töltötték, innen a neve 
(Bar .145/73). 

4. A KOCSr·1ÁVAl KAPCSOlATOSESEt.~NY 

'Az eseménynevek csoportja a földrajzinév-tipológiák egyik érdekes része. 
tI.ennyiségük talán nem indokolná ~ fokozott figyelmet, de érdekesséQÜk, .színessé
gük miatt nem nehéz felfigyelni rájuk. Lórincze· a Föld~l.-ben (17-19) külön 'fó 
tipológiai osztállyá emeli. A későbbi művekben már valamelyik más tipológiai cso
port alá sorolják őket - helyesen. 

Az alább tárgyalandó eseményneveket megnézve. feltúnik, hogy szinte mindhez 
valamilyen erőszakos cselektaény szolgáltatta névadó motívum&~.Kocsmákról lévén 
szó azonban meg kell említeni, hogy nem mindig biztos, hogy a nevezetes esemény 
megtörtént; akárcsak a híres SIloor látogatóról elnevezett kocsmáknál, itt is 
lehet kápzel$ az esemény. 

Elképzelhetetlen ugyanis, hegy mindén I~ésdobálóban bicskázás lett voltita • 
V.J.ószínúl;Jb az, hogyakocsmákhoz általában fűződő asszociáció ("ott verekedni, 
késelni szoktak") alapján kap 'nevet a kocsma. 

Mivel aszócikkek megszerkeszt.ése e sarok írásakor méÍr megtörtént, itt kell 'ps~tIl5-
egy, az alább tárgyalandó Nvakvágóhoz kapcsolódó újabb informáciámat: Kisújszál-
lás határában egy olyan terület viseli ezt a nevet, amelyiknél a határvonal hir-
telen összeszűkül. Ha a ~nszen~iklósi Nyakvágó is ilyen metaforéÍs névátvitellel 
keletkezett helynévr51 kapta a nevét, akkor nem tartozik a ~el8ft.~e)eooli n:eu~( 
l<özÉi. 
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1 • A kocf:.-mában történt gyilkosságról : 

Gyilkos a/ l. eJ Besenyódön volt ez a csárda, ma már erdó és szántó van itt 
(SzabSz.I,28); 

2. ~ Egy ófehértói erdő neve ma, régen csárda volt itt (Szabfsz. 
'-

I ,110). 

b/ 1. 1828: "Gyilkos kortsmától" ; 1864: "gyilkos kortima". 
Az elsó adat talán egy mezötúri kocsmára vonatkozik, a második biztosan egy 
makói kocsmát jelöl (Inczefi: 1.1akó, 172). Inczefi hivatkozása a hajdúböszörményi 

;:::;;;x;:::::: ;::::::: o e 

Gyilkos-ra téves, hisz ~.Fekete épp azt mutatja be, hogy ilyen néven nem volt a 
""""""'" városban/mellett kocsma (~lNyTK. 102.5z.20). 

Nyakvágó a/ "Csárdák ••• Nyakvágó." (Benke: Nyr.4:383); 
Czirok: Betyárélet 123); Nyakvágó (uil: Pásrt;il~t 289); 
;;o;;;:r;; 

b/ Nyakvágó csárda (NéprLex.I,467); 
Kunszentmiklós határában volt ez a hires-hírhedt csárma. 

"NJlRkvál:lótól" (Nagy =-

Rögtönhalál N kocsma Az 1930~as években megnyitott kocsma Csepregen. Már 
~ a megnyitás napján halálos végű verekedés volt benne (Vas 5/12). 

2. Gyakori verekedésekről: 

AréBa '" -kert A század elejétől meglevé l!iörkert. Szombathelyen (Vas 37/742); 
Bicska ,.,Barcson van (Som.246/59). Neve a Bicskadobálóból rövidült. 
Bic5kadobáló 1. N Barcsi kocsma (Som. 246/59h, 

2. Bicskadobálló Szigetszéntmiklósi kocsma (Csepel 1211). 
,~icskanyitogató ~ Bonyhádi kocsma (Tol.77/10), 
Csikágó Szombathelyen van f37/75B). VŐ. Texas. 
Dühöngé 1....1 Fürgedi kocsma (To1.6/13); 

2. '" Zamárdiban van (5001.33/146). 
Kék fény l :' Az ócsai resti egyik neve, késelések miatt be is zárták • 

2. ~ Tatabányán van (Kom.38/205; Bachát: NÉ.5:34). 
I<ésdobáló l. '" Bonyhádon van (Tol. 77 /10); 

~ 

2. N Bonyhádon van (Tol.77/101); 
3. rJ Hajdúböszörményben van (=~t:NÉ.5:34); 
li. ('J ~·1átészalttai presszó; 
5. rJ Sa jószentpéteri kocsma; 
6. N Sárospatak egyik kocsmája; 
7. "'Sümegen van (Vp.I,ll/58); 
B. Kézsdobálló Szigetszentmiklóson van (Csepell211); 
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9 • .J Szihalomi kocsma (Hev .II.4/50); 
10. f" Tamási egyik italbolt ja (Tol.14!S3); 
ll. KáSdobáiá Tamási egy másil~ kocsmája (ToL 14/116) • 

Alapelemként használt név, már· .. ~~~ köznévvé vált: "Olyan .,ossz hírű kocs
ma, lebuj, ahol gyakran van késelés,. verekedés." (htSz.III,887). 

Texas ~ Kocsma C~tavéEren. Az 50-es évekból az ifjúsá9:... .' 'hívja így. 
A gyakori verekedésekról (Vajd.H,72); vö.Gsititjgó. 

3 •. Gyakori lopásokról: 

Falkafogyasztó al ,./ (~SBz:g<: Pásztorélet 289); "Falkafogyasztóig" (~. 
Betyárélet 123); "az itt levő csárdát Falkafogyasztónak hívják" (Péter D.:Nyr.9:381)j 

;::;;:;c:ov= 

élet 286) • 
bl ~ csárda (NéprLex.I,467); tV csárda (Nagy Czirok: Pásztor

~ 

. !{iskunhalas határában vol t. 
I~ámszárító al Hámszáritó (Osváth: Közbiztcnságunk 47); ,..J (Szúcs;S.: Régi 

;:;;::;:vco ;::::x;=v c 
Sárrét 60); "Hámszáritónak" (Szűcs S.: Betyárok 64). 

(OV"vc 

CzF. is emlit egy Hámszáritó-t, talán ide tartozik (CzF.I,907); 
-;:;;;::=:r;:c:::::;:::::; ~ 

bl "Hámszárító csárdában" (Szűcs S.: Pusztai szabadok 103); 
x;:oo::;c= 

~~szárít6 csárda (Szúcs S.: Betyárok 64). 
;oc:vo 

!Iz a berettyószentmártoni csárda a lókifogásokról volt hírhedt. Gyakran 
megesett, hogy a csárdából ki jövő vendég csak 1i(II:.épület előtt álló szekér rúd
jára teregetétthámokat találba meg, úgy teregetve, mintha csak szárítanák, s a 
lovai sehol se voltak (Szúcs S. Régi Sárrét 60). 

't ;;::x;=;::; 

'L 

~.. Egyéb nevezetes eseményről: 

Csendórakasztó,Csendőr-akasztó-csárda. Ebben a somodori csárdában a mula
tozl3: legények egyszer lefegyverezték a csendőröket (Som.12S/S). 

Irigyli al,J (H. Fekete: MNyTK. 102.sz.69; Zoltai: Oehr.Szemle VIII ,282); 
,....., ;:vv::;;=C 

Irigyli (DebrTört.II,361); irigyli (Szabó r.: Oebr~épKal.XXX,79). L. bl l. 
;:::::::rv ex 

bl l. Irigyli cs.~rda7 (Zoltai: Debr.Szemle VIII,277);18Bl: Irigy-
?V VO< 

li csárda (H.Fekete:Lk.) Hajdúböszörményi földön álló csárda volt, a debreceni 
látókép I<öz'cléi);;;. A tyulay grófok építették "földesúri joguk jobb haszna végett." 
(Zolilai: Lh.278). IJlivel közelsége miatt rontott él !átókáp forgalmán, gyako
riak'vibltak a vállossal való villongásai, ezért kapta ezt a nevet (Debr1Tört.II,361). 

2. Irigyli cs.lárdi! (Zol ta~: DebI.'. Szemle VIII ,277) • HajclÚbö-
x:rvze 

szörménytó1 délkeletre volt. Legközelebb hozzá a.l4esszelátó csárda volt. A név-
adás indítékára l. a bl l~et. 
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C~cfk~ 
Kutyaszorító rJ Vacsi kocsma (Ballagi: NyI'. 2: 141). szerint a betyárok egy

szer megszorították benne a pandúr~~Vármegye kutyáit" (MNy.)(tVI,168). A 
magyarázat elfogadhatónak látszik. Nagyezirok említ pl. egy Zsandárszorító 

, ~'""-' 
helynevet, "betyárfészket" ~Betyárélet 233), amelynek név~dását hasonló ese-
ménnyel magyarázhatjuk. Kétségeink esak amiatt lehetnek, mert a Kutyaszorító 
tipikus neve a tsákutcáknak országszerte, így elképzelhető, hogy inkább utcáról, 

ahol áitt, kapta a nevét. 

NO. 

Villang6 lB53: "Villang6: Erdő melletti csárda.,Bzalonta, 
21:51). 
Villog6 1. r-/ Kisújszállási csárda (N.Kiss: MNy .XIV ,213); 

Bihar." (É.Kiss: 

;vvoo , 

2. "!{onyár alatt a Villogónál" (Szűcs S.: Régi Sárrét 52). 
;x;vo;;<:> 

3. n/ Kocsma vol t Nagykörüben a Hunyadi úton (Juhász.o.: NO.l: 42) ; 
""""""'" 4. villogó Szentesi kocsma volt (Friedmann: Nyr.9:%). 

~ 
Turi r~észáros I. lokalizálás nélkül is közöl egy Villogó kocsmanevet (Nyr.1O:144). 

A Villogó név magyarázata nem egyszertl. A problémátaz okozza, hogy nem tudni, 
hogyan függ össze a Villogó a Villangóval. 

A Villongó nevű határnevek eredetét a határvillongásokban, a földért való 
pereskedésekben találjuk meg. evö. É.Kiss,: ~lNyj. XIV, 58; FNESz.695; vő.még 

~ , 

SzamSz.II,460), ez meggyőiő és érwekkel alátámasztott magyarázat. Nincs vi-
szont magyarázat a két említett sz6 összefüggésére; annak ellenére, hogya vil
lOg,és a villong egy tőből származik (TESz.III,1148), a jelentései~érősen el
különü~tek és a villog sohasem jelenti a villong egyik lelentését sem (vö. 
~rtSz.VII,437, 438; ezF. \II, 1(45), a TESz. egyetlen villog adatot sem közöl 

, <VV 

'kötekedik, pereskedik' jelentésben, tehát történetileg is nehezen kaposolható 
össze a két név. 

Mivel azeoban jobb magyarázat nem áll rendelkezésemre, el kell fogarJniaz 
említett magyarázatot, s ~zerint olyan koosmákat neveztek így, amelyekétt pe
reskedtek. 

I-Ia a Villongó-val val6 összefüggést elfogailjuk, akkor egy másik magyará
zat is létezik, nevezetesen az, hogya kocsm'Jiban folyó villongásról 'zenebona, 
háborgás' (vö. v'illong6: MTsz. II ,S'97) kapta a nevét (vö. Dühöngő) • 



Oolgozatomeek ebben a fejezetében ,tulajdonképpen az ún. cégérneveket és aj 
esztétikai célú~.névadással keletkezett neveket kellene tárgyalnom. Ezeknek rész- I 
letes 'vizsgálatát azonban nem ejthetem meg, mivel kívül esik a dolgozat célkitQ
zésén.ilAz előbb említett, a továbbiakban csak cégérnévnek nevezett nagyobb típus 
élesen elüt az eddig tárgyalt nevektől. (A cégér terminust a továbbiakban 
kibővített értelemben használom; nemcsak az üzletek ajtaja fölé kiakasztott,lÍa
ládi cégért értem rajta, hanem minden olyan feliratot is, amely az üzlet nevét, 
rendeltetését stb. tartalmazza.) 

Az alapvető különbség, a cégérnevek és az eddig tárgyalt típusok között az, 
hogy míg a I-!V. fejezetben tárgyalt nevek névkeletkezéssel jöttek létre,.addig 

~ a cégérnevek névalkotással (a terminus meghatározását l. v-- ) keletkeztek~ Így 
az alkotó személye is különböző: a korábban tárgyalt nevek létrehozóQa a közös-, 
ség, a cégérnevek alkotója pedig egy konkrét személy vagy intézmény (a tulajdo
noso~. A keletkezés folyamatát nézve is eltérés van e két csoport között: az 
I-IV. típusok nevei hosszabb idő alatt, a közösség tagjai által való megismerés 
idejétől függően váltak névvé, míg a cégérnevek már a megalkotás pillanatában 
nevek voltak. 

Ezek miatt a különbságek miatt a cégérnevek (legyen bár alkotó juk a "leg_ 
Délibb" kocsmáros) mester~éges nevek (ez~elül lehetnek hatóságiak vagy nem 

jogi testülettől sZá,!f1Bzóak - vö. Mező: Hiv. 34-5)., ''''':»' ~A~ 
.'t- rX~vül.J-tb, ;::;vo- t,f''"'''6' 

A feRtsreft!akBól az következik, hogy ennek a t~l~~~ijs~"~a~k a felvételére az I 
általam vizsgált nevek esetében nincs is szükség. Ez azonban csak félig igaz. 
Van ugyanis néhány olyan név (talán ~lcéla§!:!:!!:~~nek nevezhetnénk Őket), amelyek 
a cégérnevek által létrehozott modell mintájára alakultak. Céljuk csak az, hogy 
a kocsmának ~ (ezek általáb~p tréfás hangulatűak). p ((,t.: 1 $l $:lt':O:-{ ( 

A másik ebbe a típusba sorolt csop~isf:kapcsolódik a cégérnevekhez. Ezek a 
kocsma cégéréról elnevezett kocsmák. Ezeknek a neveknek az ebbe a típusria'.való 
sorolása erősen vitatható, legalább annyi érv szól ellene, mint mellette. 

Tárgyalhattam volna ",őket a~. (A kocsma (épületének) valamely feltQ-

nő része, felszerelési tárgya! csoportban is, hisz ezekBéI a neveknél mint \ 
"feltűnő tárgy" a cégér szerepel névadó motívumként. Még a képzés módja (az 

j. 



jA 1., -

.::!! kéP. Z.'.Ő). is azonos (vö.~akilinGSes - CsiHa§QsL Bár az elmondottak kétségeSSe~ l 
t~1ti~JZ ebbe a ~pusbavaló besorolást, a cégérnevekhez valoerós kötődés miatt 
ebfseBbneklátta7áz ide való kapcsolódást. 

Annak ellenére, hogy a cégár~neveket részletesen nem tárgyalom, szükséges o.

t~les anyag megtárgyalása nélkül a típus főbb sajátosságaiaalmegismerkedni, 

mert eza típus az, amt.lyet a vendéglátó il3ariüzemek legjellemZőbb neveként . tar

tanak számon (vö. h~z; Tulajdonnév96; t~:Makó 94; stb,,). 

A cégérneveken belül több típus különíthető el: 

1. A heraldikából szármázó (Vö. jjrdeg-~,-: MNyo;K.160"sz~236), esetleg. - főleg régen -

valódi cégérreLisjelzett) nevek~között két)'tagl1 nevek szerepelnek, általá-
~ 

ban jelzös szerkezetben. (A-jelző nélküli, ide tartoz6 nevek a névhasználatban 
keptak rövidebbé ;;. vö. A ~ -;- ) • 

al A leggyakoribb· jelzők: 

- Színnevek. Az üzlettisztaságára utal (vö~ Gundel - Harmath 57) az 
_ ;:O; ,;Z;;OV'C . 

arany, a:gel:!él'. Van fekete, vörös, rét:!:; ~,szürke és zöldi-ts. 

- Rendkívül-gyakori a számnellekkel való jelölés, leggyakoribb a három

. és a két, de eIfifordul a négY ~agy a hét is (vő. Gundel';'Harmath 57). 
- - ;vc ;00...,-... 

- Az egyéb jelzők között több kis-t, régit, szegényt.:> találunk, de van 
." .. 

a józan vagy a rész8§ is. 

b/ A jelzett szóként előfordu16szók akövetke~zók: 
- ÁlÍatnevek: bárány, sethal (Utréfás utalá-;;sala buta halra, amely 

hatalmas szájával vizet nyél, ahelyett, hogy serreill élne" - GURdel-Hal'-
- , -: . ;:vc:;;:::::; ,...,..,... 

~ 57), hattyú, ~,heHé, o1'9s2iláR,ponty, ~, szarvas, fácáR, ~, kakas, bika, 
~ 

elefánt, 9a1amb, ló,ököl', szalllár stb~', stb. 

--- ~ Növénynevek: hársfa, lili1J!l1, rőzsa, kalász, szóló, ~, fa, retek stb. 

- 9Valamilyen tárgy nev~: 9Glyóbis, hegedi:í, hm"dó, h9l"§ony, kll!:ona, korsó, 

patkó, peRsely, I:tajé, pisztllly, pipa stb. 

Néhány példa azismertetetttípusra:Aranyh9rg9ny (Benke: Nyr-. 1:383); Fehé!: 
~ 

farkas-vendéglő (8ar.134/l455); Fehkhló-(TblriMészárGs: Nyr. 10:144); Rétt 

ökel'-k~a -(Schram:Nyr. 91:4B7)'fZöldág {j.f.retete~~MNyJK •. 102. sz. 33)[; 
;:::::::;;:;00= ~ 

Három· Rózsa (~i: NyI'. 1:386); Két-meelve-fogadó (e~: NyI'. 91:487); ~-

E!E!! (Tol.77/l43; Kom. 1/17.9 stb.); "JÓzan-kéméAysepFóFól~elRevezett .... kis

kocsmák" (Zoltai: Régi Oebr. 4.); Részegemmer (StegSz. I, 793) stb.stb. 
IVVVC 
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2. Az ún. "fantázianevek". Ez a típus nem túl régi, napjainkban a legin
kább viruló típus. Általában egyszavas megkülönböztető elemQvan. Céljuk mindig 
hangulatkeltés, vendégcsalogatás (vö. POSgaY: MNyTK. 180.sz.242). Gyakoribb 
típusai: 

rJV'--' 

a/ Női név (gyakran becézett): Anita (Vas 37/283); Éva (Bar.134/1429)j 
Ica; Marica (Bar.178/11)stb. 

bl Virágnév: Búzavirág (Bar.149/10)j Gyöngyvirág (Bar.2B5/40)j Muskátli 
(Vp. I. 47/83); Pipacs (Som.2/89); Tu~pán (Bar.2BI/7B)stb. 

e/ A hely hangulatát sugárzó közszó: Bányászlámpa (Bar.134J66); Bauxit 
(Vp.I.29/B3),r Béke (Bar.157/IB); Búfelejtő; Hangulat (Bar.2BO/52); Holdfény 
(Bar. 134/1311); 

d/ lielynevek 
- Egzotikus nevek: Kolumbia (Bar.134/1147);~ (Bar.134/21B7); 

Pannonia (Vas 37/697); Sopiane (Bar.134/1447) stb. 
- A helyre, ahol az üzlet áll, utaló nevek: Baranya (Bar.134/1514)j 

Bogát Nyírbogáronj Csepel (Csepel 239); Dráva (Som.246/33); Duna (Bar.223/396); 
Kertváros (Bar.134/2386); stb. 

e/ liangulatos italnevek: Kinizsi (Som.149/257); Márka; Borsodi; Coca; 
Ezerjó (Vajd.VIII,46); stb. 

f/ Híres emberek nevei: Csokonai (Som.202/84); Kazinczy (8ar.134/1342); Kos
suth; Szinbád; stb. 

3. A kocsma számából keletkezett név. (A vendéglátm ipari vállalatok, 
áfészek a kisebb kocsmáknak általában nem adnak '!nevet, hanem szálll1lal látják 
el őket. Ezek - talán gyakrabban is, mint várható volna - bekerülnek a nyelv
használatba). 

NjQyes (Vas 37/386); NegyvennéQyes (Kisújszállás - ma már más a hivatalos 
szám, de még mindig így hívják); Tizennégyes italbolt (Vas 37/633); stb. 

A cégérneveknek e rövid áttekintése után vizsgáljuk meg az ebbe a típus
ba tartozó kocsmaneveket: 

j.. ÁLCÉGtRNEVEK 

Az álcégérnevek jellemző tulajdonsága az, hogya cégérnévalkotás modell
jének igyekeznek megfelelni, s így olyan tipikus kocsmanevek jönnek létre, 
ammlyekről a nevet korábban nem ismerő is kitalálja, hogy kocsmára vonatkoznak. 
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A nevek további csoportosítását (vö. a cégérneveknél találhatóval) a: nevek 
kis mennyisége miatt fölöslegesnek tartottam, a névmodell e nélkül is világo
san látszik. 

~jMl~=k~ ,JVárpalotai kocsma. 
Arany Laver Aranylav6r Káli italbolt (Hev.H.lD/48). 
Bakancs Bakkancs Nyirkarászon található kocsma 
Budagyöngye ~ Cigányok kedvelt mulatóhelye Tamásiban (Tol.14/B3). A név 

keltette pozitiv asszociáció borra, a negatív a kellemetlen látogatókra vonat
kozik. 

Fekete Bugyi Feketebugyi Csantavéden van (Vajd.II,76). 
Ferde Lámpa N Óbudán a Vörösvári úton. 
Moulin Rouge Mu1enrúzs Leromlott debreceni kocsma. Egy izben a HB Napló 

is megemlítette (XLII,32:4). 
Nyaíka Teta ~ Az adatközlő csak a névre emlékezett a helyét nem tudta. 
Seherezáde ~ A budapesti Szabadság-híd bár neve. 
Sándla Bivaly F0 Ócsán volt, már megszúnt. 
Vigyorgó Béka Vigyorgó béka 1955 körül lebontott kocsma Kékesden (Bar. 

199/20). 
Zokogó Majom a/l. Zokogó maiom Mohácsi italbolt (Bar.223/l25). 

2. rJ Sajószentpéteri kocsma. 
3. Zokogó majom Simontornyai kisvendéglő (Tol.4/30). 

b/ Zokogó majom-kocsma Bácsföldváron működött a 40-es években 
(Vajd. IX, 77). 

Zöld Disznő ~ Gyáion található. 
Zöitid talmyos ri Bátaszéki talponálló (Tol.107/l43).Vö. a követkeet! névvel. 
Zöld Takony l.r/ Bajai kocsma. 

2. ~ Budapesten található italbolt. 
3. rV Debrecebben a Kossuth laktanyánál áll. 
4. rV Ócsán volt, már bezárták. 
5. Ződ-takony Szigetváron található (Bar.87/30B). 
6. ,.J Szolnoki kocsma. 

Zöut Tücsök rJ Nagyecsedi falatozó. 

2. CtGÉR VAGY FELIRAT MOTIVÁLTA NEVEK 
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Csillagos al l. ~ (loltai: Debr. Szemle VIII, 277; H.Fekete: t~yTK. 102.sz.51). 
~ , 

Hajdúböszörményi csárda volt a debreceni útban, a két város határától nem mesz-
sze. 

2. 18l]: "Csillagosban" ; 1848: '" Ha jdúböszörmény közepén állt 
valaha ez a kocsma (H.Fekete: MNyTK. 102. sz. 16). 

~ 

3. N (É.Kiss: Hajdúhadház Ir 505; 535; HBKénrtérk.272). Hajdú-
~ 

hadházon volt, épiilete még.ma is áll. Az 1920-as évekig mOködött mint csapszék. 
A hagyomány szerint akkor lett Csillagos, amikor egy huszár, akit legnagyobb 
megelégedésére láttal< el mindennel, hálából a csapszék falára szegezte a sar
zsiját. Ez természetesen utólagos kitalálás (É.Kiss: i.h.505).~kocsma nevét 

r<7"V""W 

adó csillag ma is látható a ház gerincének végében (l. Lh. 506). 
4. "csáiá~.CsillagoS" Kisújszálláson volt (Szabó: Nyr.l:230). 

v ,..,...---

5. r-' Sáránd és '.likepércs· között állt valaha (loltai:Oebr.Szem1e 
('Vvvzc:;;::: 

VIII, 278). 
6. P. "Végre a' kocsmáknak itt is d1vatoznak az ő kanonikus neveik, 

mint ••• Csillagos" Túrkevén volt (P/k. 187). 
Turi I~száros is említ egy kocsmát, melynek neve Csillagos, de a helyét nem 
7'C?''V v .... v 0'0 eo::: 

közli (Nyr. 10:144). 
bl 1) "Csillap,os ••• nevú csapszékek" Debrecenben a ',kiilső vásár

téren állott (loltai: Oebr.Szemle VIII, 28D" • 
... ov;;::;;; 

2) N' csapszék (LévaiS:JázsaTört. 19); 1832: r-' csapszék (H. 
--;::::;;;;;v ~ 

Fekete: r·1NyTK. 10lh:.sz. 51). L.a)l. 
3) 1848: ~ csapszék (H.Fekete: MNyTK. 102. sz. 16). L.a)2. 

;V-v c .... c 

4) ,-I csapszék (Hhadház 448); 1863: "Csillagos ••• csapszék" 
(É. Kiss: = Hajmhadház I. 539). La)3. 

cl 1.,.) cs.fárdciJ (Révai-Lex. X, 278-9 közti térkép); r' csárda 
(Lévai: JózsaTört 18,19); "Csillagos ... nevú csárdák" (loltai: Oebr.Szemle 

,-../v" ~ 

VIII, 278). L '.a)1. 
2. ~ cs[8rda7 (loltai: Debr.Szemle VIII, 277; Révai~Lex. X, 

?vv"" 

278-9 közti térkép). L. a)5. 

(Gőnczi 212). 
;:;:rvv-o 

3. "Csillagos ••• cs!Jrda7'1813-ban összeírt somogjj: csárda 

dl ,J kocsma (M.Fekete: MNyTK. 102. sz. 16). L. a)2. 
;z:;:::::::::::;;;;:;-

Holdas ,-.J csárda A Nagyváradról vezető úton Hencida előtt volt hajdanán. A 
gerincén egy vasból kovácsolt holdsarló díszelgett, s a me§tergerendára is volt 
szegezve egy félhold vörösrézből. Már régen elpusztult, leégett, mikor egyszer. 
belecsapott a villám (S,\:,xt,Sj: Betyárok 131-2, 134). 



,Kecskés a/ eJ CÉ. Kiss: Hajdúhadház I, 514, 535);1798:"Ketskésbe" (Lh.540). 
IVV ........... 

A huszas évekIg mOködó regálés csapszék volt Hajdúhadházon (Lh. 514). Cégéréről 
nevezték el (i.h. 535). 

b/ '" csapszél< (Hhadház 451); 1797: "Kecskés csapszékból" (É.Kiss: 
;vv= 

Hajdúhadház I, 540). L a). 
c/ 1820: Ketskés tsárda Cegléden volt (Schram: Nyr. 91:486). 

~ 

Pint\?s ",Cégéréről emnevezett csárda (Néprlex. I, 464), helyét nem közlik. 
Pöttyös ~ Pápán volt, az adatközlő szerint talán a cégtábláján voltak apró 

barna karikák. 
Rózsás a/ l. o" 1794: "E6tlcilluf1{ozSás" A böszörményi országút keleti ol

dalán állt Józsa határában. Nevét az adatközlők szerint a cégérre festett rózsá
rói kapta (Lévai: JózsaTört. 35). 

~ 

2. rvMikepércs határában volt CZoltai: Gebr.Szemle VIII, 278). 
" A./V ..... 

b/ N csapszék (HB1KézirTérl<. 250); 1794: '" csapszék (HB1KézirTért. 
313); lB29: ~csapszék (HSlKézirTérk. 81); 1882: ~ csapszék (Lévai: JózsaTört. 

l- ~ 

35). L. a/l. 
e/ l. N csárda (Lévai: JózsaTört. 18, 35; Hévai-aex. X, 278-9 közti 

~ 

térkép); ~ cs.[árdi! (Zoltai: Gebr.Szemle VIII, 277); "Rózsás ••• csárdák" (uo. 
~ 

278). L. a/l. 
2.~ cs.18rds! (Holtai: Gebr.Szemle VIII, 277). L. a/2. 

d/ 1. 1794: I" korc~BíKézirTérk. 313). L. a/l. 
'-

2. Rózsáskocsma Vencsellón a Rózsáspusztán volt «Rétköz, 425). 
Sasos ~ (Turi ~iészáros: Nyr. 10:144). Kocsma volt, a helyét nem közlik. 
~ 

a. Ftt~at i'XIiflv&tb ~v6( -------

A kocsmai feliratok a népi felirat-költészet értékes darabjai. Sok fajtá-
juk van Crészletesen l. Szendrey Zs.: NNyV. III, 49-50; NéprLex.III, 

f"./'~ 

235), s néhány közülük kocsma-, csárdanévvé lett • 

. Hopp-mei!Jáll j Hopmegáll jcsárda Makón vol t régen. Neve a csárda cégérének 
feliratából származik: "Hopp megállj. itt a jó bor. itt igyál!" Clnczefi: Makó 

~ 

175). Hasonló feliratot ismerünk Nagyenyedről is, hol a Cifrafogadó tábláján 
állt a !<övetkező: "Utas megállj! Itt a jóbor, itt igyál!" (Nagyenyed 14). 

Ríkató ~Egy feketicsi kocsma neve. A néphagyomány szerint az ajtó fölé azt 
írták: "Ember vígadó, asszony ríkató" (Vajd. III, 34). 

Tekints-be. 
(Hev.II. 4/57)0' 

o Tekincsbe-kocsma Szihalomi magánkocsma felirata volt 



Vilá.1it:l<özepe ,Világ közepef"kocsma Hevesi kocsma volt, amelyen a követke

ző felirat diszelgett: "Itt a világ közepe, ha nem hiszed, gyere be!" (Hev. 

III .12/177) • 



VI-.· ,~Iffi.1F;RHlE:N-; ·BIZONV:r ALAN· 5ZÁRI4AZÁStJ, NEVfi:K 

Aligvár a/ l. '" Almamellék (Bar. 70/1). 
2. 19.sz.eleje, 1659: rJ Kisdobsza (Bar.90/66). 
3. ~ Surdi csárda. Az adatközlők szerint azért hivják igy, 

mert a tulajdonosának az a szavajárása, hogy "Alig váram, hogy jöjjön a vendég" 
(Zala 260/96). 

b/ 1859: r1 csárda Kisdobsza (Bar.90/66). 
Aligvárdi ~ csárda Baján volt (NéprLex.I,467). Valószinűleg ugyanezt a csár

dát emliti Nagy Czirol< (Betyárélet 112). 
~ 

Aligvári a/ 1. rv 1813-ban összeírt csárda Bükkös és zákány között (Gönczi 
:>:::; c: c 

211). 1663-ban is szerepel az összaírásban,egy Aligvári (Gönczi 217), talán 
;0 c 

erre vonatkozik, esetleg a 2.-ra. 

vö. ToL 94/+ ). 

2. ~ 1813-ban összeírt csárda valahol Somogyban (Gönczi 211). 
1'1 ,ovc= 

3. '" Kisdoblszai csárda volt (8ar.90/66). 
b/ 1. "Aligvár1 csárda hele" Csempeszkopácson volt (Vas 46/21). 

2. P. "Aligvári - előbb csárdaJt Tolnán volt (PT.III,315; 

Az _ligvár típusú nevek besorolása problémás. Elképzeleetó, némelyik el
sődleges csárdanév. Ilyenre gyanakodhatunk a tolnai Aligvári esetében,ahol 
a hajóvontató!< összevárták egymást (PT.III,315). 

Nagyon sol< esetben azonban határrésznévAént lehet elsődleges. ~iss L~al0s 
szerint olyan távolabbleső helyre Ilonatkozik, amelynél alig várják, hogy oda 
érjenek (vö.pl.Som.2~/a5), vagy olyat, amelynek gazdáj9 alig várja, hogy beér
jen a termése (vö.p1.Som.28/78, llB/147) (Nyr.I06:219-20). Egy utca nevének 
magyarázatául azt aaták, hogy az ott lakól alig várták a földosztást. Számos 
külterUleti lakott hely is viseli ezt a nevet (vö.Hnt.943). 

A kérdés eldöntése alaposabb kutatást I<ívánna, ez azo~jan nem állt módomban. 
Amerika a/ rJ (Vé.jd.~23).L.C/1. 

b/ w csárda (Bar.223/197)L.c/3. 
c/ L.'" kocsma Bácsföldváron volt (Vajd.IX,23). 

2 • .,J -kocsma Becse (Va jd. IX, 85). 
3.,-/-kocsma 1904-ben épített mohácsi kocsma (Bar.223/197), 

Amerikai Amerikai-csárda Pécsett van, az 1920-as években nyi1vá~ ház 
volt (Bar.134/578). 



- 1/2-11 -

Bácsföldváron az adatközlők szerint azért ez a neve, mert messze van a 

falutól, mint Amerika (vö. a Szibéria-típusú nevekkel). ~1agyarországi helyne

vel<ben nagyon kevés fordul elő, és inkább Ameril<át járt emberekhez kapcsolódó 

asszociációk ~ozták létre. Az itt felsorolt neveknél nem lehet tudni 

a névadás D~át. 

Bár-ne-volna Bár ne volna CzF. mint furcsa csárda nevet sorolja fel (Lm. 
"7'<7'<-

l; 907). 

Búsintó Busintó Kunszentmif<lós határában volt C.r.n ... ke J?f-r>!I\: 
~ 

Nyr.4:383, idézi ~:Wu: N~.[~9.sz.12). 

f1B!lsitó 184~oilma (~Ba~: Nyr.91:486).L.Búsintó. 

\y Búsintói 1848: IV'kortsma (Schram:Nyr.91:1l86). L. Búsintq. 
~ . 

Búszerző a/ 1853: "Búszerző: CSlÍrda. T.Roff, Heves." (E.Kiss:ND.2h21). 
;;:;v=< 

b/ N cs.[f;rda7 lSD-ban összeírt ,Dsárda a bogdásai er&'lszélen 

(Gönczi 212) • 
....-v--

Búszerző:j, 

NyF ./19.sz.28). 

a/ lSD-ban: Bu-szerzői (lJönczi 214-5). L.b. 
r== 

b/ blÍszerzőtil csárda (fJ·íhe"""'tuT~ :Nyr.8:35~, 
; o ; c:z:;:;;::;a;;: 

idézi Laczkó: 
~ 

CsíC8Qgó "'Debrecetnti. csárda v'?~t (P}áh:INyF.26.sz.22). Talán a csicstg 'cup
pog' (Ú~1TSz.I. 8-1.8 ) szó igeneve, s a sáros, mocsaras környékre utal. Vö. Csincel1'T, 

talán azonos vele. 

Csillagvizz,á1ó l .• '" Debreceni talponálló 

2. N Miskolci kocsma. 
~'" Az adatközlő szerint azért ez a neve, mert a részegel<\nyatt fekszenek előt-

te, mintha a csillagok:llt néznék. Mivel a debreceni kocsma előtt;a szabadban 

vannak pultok felállítva, ahol fogyasztani lehet, felmerül, hogy esetleg a szabad 

ég "alattiság" miatt kapta ezt a nevet (vö. az autó a csillaggarázsban·,áll = a 

szabad ég alatt parkol). 

Csindzsor Csincsor cs.Lárd~ (Zoltai: Oebr.Szemle VIII,277); "Csindzsor

vagy Csincsor - u. csárda" Ü.h.280). Talán összefügg a QsincS<Ír 'nádas, vi

zenyős terület' és dzs(cs)indzz(cs)ó 'pocsolyás árok' (ÜMTSz.I,1053) szavakkal 

és a Csícsogó (LoU) csárda névvel. Ebben!laz esetben a környező területről ne-

vezték el. Már 17B3-ban.megvolt. ' 

Jgó a/ l. 1853: '~sárda, völgyben, rejtett helyen. Hajdu Hatház, Gelse 

Szab- s." (É.Kiss: NO.21:24),~(É.Kiss: Hhadház 11,446). Hajdúhadházcn volt, l. 
~ ~ 

cll. 
2. 1853: ",,~s: NO. 21:24), Nyírgelsén viblt, az adatot La/l. 

3. 1922: .. I<éken volt, 1867-ben már nem állt (Rétköz,183). 



"-
b/ ~csapszék (Hhadház 449, HB~KézirTérk.272). 

c/ l. ~csárda (Zoltai:Debr.Szemle VIII,2BO), .~ cs.Lárd~ (Zoltai:Debr. 
;;;>== ~ 

szemle VIII,277, Révai-Lex.ll,27B-9 közti térkép), "Csárdák: ••• Dugó" (Oláh:NyF. -26.sz.22) •. Hajdúhadház és Debrecen között volt, Zoltai 1783~ól adatolja, de 
már 1766-73-ból van rá adat~s: Hajdúhadház ~6-7). 

~ 

2. P.'" csárda Gyulán a Dugó@át mellett állt az 1850-es évek közepéig 
(PBék.56). 

3.1922: ~csárda Kéken állt (Rétköz 183). 
d/ 1860: Dugókocsma (Rétköz 180) vö,C/3. 

Ebakaratja Eb akaratja (CzF. 1,907). 
-;;v<::" 

Ebgondolta 1. P. "KöII'öshajlati csárda (:a' köznép eb[:lontoltának is szokta 
hivni:)" (PKSz.83). Ücsödön volt. 

2. P. tv'(PJk187). Túrkevén állt. 
,Gxgrffl mint régi tréfás csárdanevet megemliti (Eb.;pfuliJa)(G)'ll@: A csárda 368). 

Ebkérdi -J Csefk5 emliti tréfás-gúnyos nevet (MNy.XLVI,168). 
l---S' ~ ""'" 

GÓlyás a/N :101)~ , iOw-r.Szemle VIII,281,282), ~ólyás (Szabó I:DebrKépKa1. 
~ ------XXX, 79). 

b/N csárda (Zoltai: i.h.277, Révai-Lex. X,278-9 közti térk.). Bizo== nyára a rajta fészkelő gólyákr61 nevezték el, v~GÓlya. 
Gondolta lB53: "Gondolta. Csárda. Pelbárthuta.Bihar" (É.Kiss:ND.2l:28).Vö. 

~ 

Ebgondblta. 
GÖdör-J1-6. Debrecen', t4ikolc; Úzd; Szatmárcseke; Szekszárd (To1.99/204); 

Szőny C,Kom.5036). A debreceni presszó valóban "gödörben: van, méfebben"az utca 
sZint~l, esetleg a szőn~yi adat is a pincekocsmára utal, de nem tudok róla, 

" hogy a többi is mélyebben lett volna. Érzésem szerint a gödör 'ftossz I<ocsma, lebuj' 
jelentésben él a bizalmas nyelvhasználatban, ebből származnak ezek'.aLJlevek. 

cHuggyantó rV (Csefkó: MNy' ... XLVI,168). Talán a vizezett boráról neve'zték el .. : 
. """"""" mert sokat kellett pisilni tÖle (vö.P~elő csárda Nádudvaron - Balázs L.: Eth-

~ 

nographi6>LXXVIII,269), vagy pedig a Hugyos-sal azonos motiváció jú név (l.ott). 
,Jajgat61853: "Jajgató.C\iárda. Kaba, Bihar" (É.Kiss: NO.21:30). 

~ 

Kaparás /:Í/ 1808: "A kaparási kocsmárestól" (~: Betyárélet ll). 
b/ 1. P. "Kaparás csárda, neveztetiilk onnan, mert a csárda építé

sekor az ott levő dombon ásamott pincze." (PJk.60).Kocséron volt • 
. Kaparási 1. lB32: "KaparáCi Csárdáért" , 1804: "Ka~,aráfi dfárdába", 1812: 

"Kapara{i Csarck>.-hl,l" Makótól ÉK-re volt Unczefi: Makó 182-3). 
;:::::::o::v<:: .... 

2. N csárda 1900 táján bontották le, Tótkomlóson volt (Tábori: 
;o 

Kaíös Népe 11,76). 
Valamelyik Kaparási csárdáról nóta is szól: "Betértem a kaparási csárdába." 

~ ~b.A 'v V,l.:J.vLk. ~ W7t;v'."t-J{J-?\· l.oktt-Ma..-, ';w, rÜh v.. ~( "r.)D. : .c,)~.i !IU">-:4 1 

I'\&t~ , / ~j~.) 'l't-f1J.y,X ~'"l 'tJr"pw.· lS,~·: pw>~. ')"lVJ.,~~ 46'). '\J;. S~~", 



(Benkóczy: Nyr.35:238). Vö.Kutyakaparás(i). 
<" - Kaparó a/-J Cegléden volt, másnéven Kutyaka~i vagy Kutyakaparó (~:Nyr. 

1:386). 

b/.., csárda Kovácsné szerint útkaparóházból alakftották át (DbP.174). 
c/ 1948: ~~s~a Dögén volt (Rétköz 9~ö. ~utyakaparó. 

Kaparósi 1822'~ csárda (? :Kaparási?) Köncsög pusztán állt (Schram: Nyr.91:4B6). ,......,....,0 
Koponya a/ 1. ,J (HB L5/96; Györffy: A csárda 368). 

~ 

2. ~ (Bai1ogh-Béres 28) Tiszadobon volt 
b/ ~csárda (Szúcs: Betyárok 156, uő: Pusztai szabadok 137) Új-

,..--.. 

seentmargita határában állott. 
P~ . 

Kqnyai "koponyai kocsmáho" (Ba1ogh-Béres 27) L. előző szócikk a/2. 
~,~ . 

Kutyakapar6s l. 1923: Kocsma a Kutyakaparásnál (Rétköz 58)~ Demecseren volt. , 
2. Pest felé egy órányi járásra vagyon Kistelektöl az a' 

hires csárda, melyre a' Kuty~rásnak neve száradott. II (~~:Ete1ka31,239). 
Kutya~aparási 1. ~ csárda Cegléd· (Ballagi: Nyr.I:386; vö. Szűcs: 

~ ~ 

Pusztai szabadok 140). 
2. lB28: ~ -csárda Demecsei' (Rétköz 53). 
3. ~-csárda Szeged (SzegSz.I,230). 

Laczkó mint játszi képziiis nevet megemlíti (NyF.49.sz.2fl). Vö.Kutyakaparó. 
~ 

Kutyakaparó a/ 1. ~ Cegléden jelzi jlallagi (Nyr • .1:386). Valószínűleg a hí-
,vvc= 

res Petőfi megénekelte Kutyakaparo-ra vonatkozik. Bizonyára ezd;! említi Benkó-
gy is ("Kutyal<aparó "- Nyr.35:2B3) az Alföldről. 

~ 

~ 2. ~ Valahol Veszprém megyében volt (Gyöngyösi cs.10 ,3). 
A Kutyakaparót mint igazi csárdanevet idézi a~ (1,9D7) és GX2Effy I. 

is (A csárda, 368). 
b/ l"csárda (Szúcs: Pusztai szabadol< 139-40, Néprll.ex.I,467) Kecs-

= 
kemét környékén állt, ezt említhet i az a/l -es adat is. 

A Kutyakaparó Petőfinek köszönhetően a legismertebb csárdanevek közé tar
tozik. E~nek ellenére a névasás motYvuma ismeretlen. Csefkó próbálkozott a megfej-

, ;:::;: vc::: 
téssel (~lNy.XLVI,161:l-9). Egyik feltevés szerint, amit Szúcs S;tól idéz,azért hív-
ják így,' mert a régi oagy lakomák emlékét őrző malladékot kapargatták itt l<i a 

~q;ö~ kutyák. (.5zí!cs: Pusztai szabad~ " C,§ill<ó:Lh.). Eszerint egy virágzó csár-
da emlékét őrzi a név. Másik magyarázata szerintátt még a kutya se talált 
ennivalót, annyit ért az egész csárda, minfaz, amit a szükségét végz~kutya be-

. .., 
ka~ar. Ezért is hívják Kaparási csárdának más néven (Csefkó i.h.). Ez a magyará-

>v' vzc::;: 

zat ott sántít, hogy a kutya nem szokta bekaparni az ürülékét, esetleg a meg
maradt ételt ássa el. 



~lind a két magyarázat elég "kántorosan" hangzik. Valószinűleg másfelől kell 
kereskedni. A Kutyal~parás és a Kutyakaparó közül az előbbi látszik el terjedte,Lbb
ne~ (Vc.Kaparással is), talán ez az eredetibb. 
~s (i.h.) emlit egy dombot a csárda felé/mellett(?), amelynek talán szin
tén Kutyakaparás a neve. Alaposabb, kiterjedtemb klitatással talán megállapit
hat61enne, hogy egy metaforikus Kutyakaparás 'olyan kisebb dooob, mint a kutya 
kaparása' metonfmiás átvétele a csárdanév, amely később folyamatos mellékrrevi 

alakban a meglevő ilyen alakú csárdanevekhez (vö. a lexikális elemzésben) hasonult. 
Kutyakaparói ~ (Jókai: V$sárnapi Ujság V,S13). 

;:;;;;::;::;:;:= 

Kutyakaparosi 1803:~Nagykőrős határában CSchram: Nyr.91:4B6). 
~ 

Látókép al", (~, Közbiztonságunk 46; B~tSza9ó: [JbHn.30; Gmf}': 
A csárda 36B; Oláh: NyF .26.sz.22; Szűcs: Pusztai szabadok 153', , Szabó: DibrKépKal. 

~~,.~ ,..",...,.. 

XXX,79; DebrlTort.II,361). 
"-

bl N csárda (Révai-Lex.X,27B-9-közti térkép, HB KézirTérk.259). 
A csárda nevének magyarázata bizonytalan. Él egy magyarázat, miszerint a 

I~<''') 
csárdában levő kép mögé bújt betyárról, aki onnan nézett ki(' Ez valószinűleg utó-
lagos magyarázat. Osváth szerint C.w..h.) a Látókép helyen egy szehtkép állhatott, 
amelynek a néphit látóképességet tulajdonitott. 

A harmadik leginkább elfogadható magyarázat szerint azért ez',. a neve, mert 
magasabban fekszi~ea környéknél egy löszlláton, 8-10 méterrel is fentebb van, 
mint a város, i9~~thatók innen a 8-lD I~m-re levő Debrecen tornyai (B~}: 
Ethnographia LXXVII, 238). Ugyenerre a következtetésre jutott már jóval I~oráb

ban ~~á~5~abó is CI.i.h.). A további magyaráZa~ogy ez a hely, a kör
nyék legmagasabb pontja, ezért Látókáp-nek hivták, s ebból lett a ~átókép) nem 
tudom I11§gítélni,Ennek a kérdésnek a megolElása is alapos kutatást igényel. 

Látóképi al ~csárda (HB KézirTérk.207, NéprLex.I,466-67, DbP.160, Zoltai: 
. rc» ............. 

Debr.Szemle VIII,277,278,Z82, Szabó: Debr.KépKal.XXX,19). L. Látókép. 
~ 

Lobogó Hl53: "Lobogó: Csárda nagy sikságon, hoie, a délibáb tüneményiben lOT 

bogni látszik. K.Ujszállás és Karczag közt." (É.Kiss: ND.21:36). Talán össz~vet
hetó vele a Leve~i) csárda, amelyet Nany Gzir~ ~ít (Betyárélet 120; Pásztor-

i ........,.... 

élet 289). 
r'1érges ~ l-3. Biharpüspöki (Timár: tJ1Ny.XLVI,183), Kisújszállás (Szabó: MNy. =- ~ 

XIV ,213), TéQe (HB KézirTérk.327). Említ még t·1érges nevű csánlát ~űgs CBetyáruk 

28) és Turi r'lészáros (Nyr.1O:1M) is. 
~C .. r Samarja 1. -w Zsidószakál (CzF.I,907). Talán metonimikus név, an181y(a csárda lelógó' 

~ 

eresze motivált. 



, 
A-KOCS~!A-··M CSÁRDANEVEK LEXIKÁLIS ELH1ZÉSE 

Oolgozat,~nak ebben a fejezetében az ismertetett névanyag lexikális fel

dolgozását végzem el. Ez, bár sok tekintetben hasonlóságot mutat az előző, név
szerkezeti elemzésse~, jelentősen eltér tőle. Míg a szerkezeti elemzés funkcio-. V. 
nális alapon történt, a lexikális elemzés a kocsmanevel<ben levő n~szeket szó-
fajok szerint csoportosítja, elemzi. A további finomítás morfológiai és jelentés
tani alapon történik (vö.~offmann: Számítógépes helyné~g.6) . 

. 1. TULJl.JDONNÉV VAGY SZÁRr>!AZÉK,\ 

llyen~ocsmaneveknél csak a megkülön-
böztetó részben található, az is eluve csak a helyviszonyt kifejező nevekben 

liáttható, Elég gya!,ran előfordul, lássun!, rá néhány példát: 

,Billege csárda-, Dobina, _Gsárd~, Gyalán csárda, Kakonya csá~da., ~laq8sd csá.rds, 
Poroszló csapszék, Büssü csÁrda, ({ölked csárda, Akada csárda, Rigóc csárda, 

Kadarcs csárda stb. 

bl Öss~:::tett-iké~Eés~::::!2_~~y!:!év: Akárcsak az előző csoportban ez is hely
ről elnevezett «ocsmanevekben található meg: Csertelek csárda, Nagyerdő csárda, 
Verébsár csárda, ~lesszelátó ' csár.péJ., C~ártó-csá.da.., ,Csele-patak c6árda stb. 

el ~~B~:::~~_~~~~EQ_helv!:!év~ Hortobá~yi csá~d~, Almádi csárda, Ballai 
I 

_csárda, Dali.' csárda, Halápi csárda" Szováti csárda, ~csárda, Kadarcsi 

csárda stb.stb. 

cl ~~2~~~~_~~~~~!:::~~_~~!Y~~~: Alsónyír8si csárda, Kishortobágyi csárd?, 
8icóhalmi csapJ'!{:!jk, ,Kávásmáli fopadó, Kélhalmi csiii::®, Külső-vásártér i I<or:.sma, 

KisDéresi úti c~árrJa, stb. 

el ~elY~§l!_~1!;mei: Szarvas csárrJéj (zSzarvaséri cs.), Almás cs;trda (<.Al
máséri -95_.), Brassói CSBDSzé_k~arassózuqi c~.), Hármas csárda (.t.Hármashatá~i 
Cs.), Kávás fooadól{Kávásmálif.), Péntel< csárda (.(Péntekhalomi cs.). 

fl Családnév: Gsaládnév és az alábbi pontokban következő személynevek ter
mészete~;:;-;;-;;';berekről elnevezett csárd~~eveiben fordulnak elő. A legnagyobb 

{tömegben ,a tulajdonosról elnevezettekben (1. pont • ~1ár a tipológiai 

feldolgozás során is igyekeztem a neveket a könnyebb feldolgozá("miatt a lexi-
-,/--~--~ 

kális elemzés szempontjai szerint csoportosítani. 
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l Az ottani csoportosítás a lexi
kális elemzés altípusainak felel meg • tr l\é""~Cr.>e.Iolo Je,....~~t L ",It.) 

Ag6cs-kocsma, Balogh-csárda, Göbli-csárda, Jambrits kocsma, V.áló~-kocsm~, 

Pesti-ko.csma, Sch.llidt-csárda, ?ielk6-kocsmll stb. stb. , Ács-féle vendéglő. B6zsó
féle kncsma, stb.stb. 

gl ~~zt~~: t4árton kocsmája, Mihály kocsmája, Samu-kocsma stb. 
(Becézett keresztnév) ,Berci kocsm?ia, Albi-.!<oCSffi8, Judi-koc§ffia. 

HI !~~~LB!!!Ú ~~l~~~: (Családnév + ;keI!éSItnév): 
Bánye Vilmos kocsmájll., Tót Lajos kocsmái~ Kasza András-k()cE'1}~. Tót Pál-k(JcEl!11~, 

Budai János-féle kQcsma .. Sztipics ~~átyás-féleJsoc~m~; (Családnév + becé:l!!ett , . 
keresztnév) Bellanyi Vera k()csrn~, ~éter Feri kocslil~jl!, Battyán Pali-bork!mérés, 
Hermecz Oöme-kocsma, Tarka Nári néni-kocsma stb.; I$arajános csárda~ 

il ~gy~~_~~~!~év! (ragadványnév + családnév) 
'" Nagy ~esz kocsmája, (ragadványnév + becézett személynév) Píni Guszti koc~á1a, 

Csikós r~iska' kncsma, (ragadványnév) ,Cukor-kOl!máil'l, Csiri kocsmája, Bagóca-kocs:
ma~ stb., stb. 

JI §~nt~v:l va!láso~~Eed~:!:ú ~~: Szentjános csárd~, (Szent)Ágota csárda, 
Krisztus, Betlehem. 

2. KÖZNÉV 

al Hely_jel~!!!~§Q_!:fl~~Eú ~!:!~!!~: Erdő-csá~da, Puszta-c(;l,áxd.!!. Határcsár

. d?, Sarok, ';j.p,. 

bl g~!mén~t jel~tó ..!!:!!E!E~~_ kö~!!~y: Kaszárnya csárda, Kápolna csárea, 
Vinnyó csárda, Putri csárda, Gugyori (l.ott), stb. e(/1V>~t'l.:6 ko",.....", ~o·'ll, • ..,.v·d" "i'.. 

cl ~~!!~~: Cigánykocsma , ~lagyar csapszék, Német kocsma, Rác csárda, Szerb 
kócsma. 

dl !::~gla!!s~~snéyc .: Baka csárda, Betyár-csárda, Fuvaros, Erdész-
csárda. 

el ~övén)L!!~~: Cirok kocsma. 

fl ~llat~y! Gólyp csárda, Békabár, Fácán csárda, RaEkas csárda, Róka csárda. 

gl IInY!!9~!" Homok csárda, Cserép csárda. 

hl ~gy~~_~!:!~~~: Csengettyű csárda, ~ableves-csárda, Csülök csárda, Csokolá
dé csárda, K'raieár csárda, Gatva-csárda, Koponya csárda, ~0r(~ . 



3. f.1ELLÉI<NÉVI JELLEGŰ SZÓ 

al ~~~§g~_!!!el~knév: ~. kocsma, Nagy kocsma, Barna csárda, Cifra csár
da, Görbe csárda, Örea I<ocsma, !i: kocsma, Fényes, Világos csapszék, Lapos. 

bl ~!ill~§tt_!!!~n~~!:!~~.:. A kocsmaneve~nel< majd minden szerkezeti tipusában 

megJalálhatók a képzett melléknevel<. A leggyakoribb képző\( ezekben a szavakban 

az -i és az -s.A -s képző valamivel való ellátottságot jelent itt is, mint ál-. 

talában a nyelVünkben(fflr.1Nl.lMJ.). ,1 következő neveket választottam bemutatásra 

a különböző típusokból (alapelem nélkül közlöm itt őket): 

Csöosös, PifJá~s, Eleszkás, CserepEjs, Ponyvás, Climbalmos, Csenoettvűs, Fakilin

cses, Tornvos, Lépcsős, Füstös, I<örülszaros, Rongyos, ~, Luoskos, MérQes(?) 

Patkós, Szeles, Tyukos, Fácános,~, Gólyás, stb. stb. 

Az 1. képzóvel alakult nevek is nagyon nagy számlJan képviseltetik magukat. 

Az -i képző is leggY~I;ibb jelentésében ('valamihez tartozó' - 1.~,lNy. 51115) .for

dul elél, főleg a helyet jelentő alapszavakon. 

n-látai csárda, f'legqyesi kocsma, Halápi csárda, Rácúárosi kocsma stb. stb. L. 

t- 'í - '{ t ), ele 'valaklihez való tartozás' jelentéssel is-előfOrdul: 
Közbirtokossági, i<özséfli, Uradalmi, Hercegi, Grófi, Szövetkezeti kocsma, sőt 

egyI esetben csaloídnévhez járulva is megtalálható: Csortosi !<ocsma. 

Néhány egyéb már I<épz[ível képzett melléknevelt is találunl<. Ilyen az 

-ú/-ű képzővel ('vmivel bíró, vmivel ellátott' - [.U·'iNy5.1I15) alakult Néqycsecsű, 
Háromlyukú-hatcsecsű. {;.z -ú/-ű képzűnél valamivel gyakoribb az utótag jellegű -. r -féle képző I attól származó, nevéhez fűződő' (t"~.1N~"s .147) jelentésben: (.t. ~C -~) . 

j{SG " I).. 

cl EolY~~~2~~!lffi<né~i inen~~: Dübörgő, ühöngő, Villogó, Kucornó, 

Cseper.rtető, Koplaló, BusiJtó, I<údorgó, HUHwantó, Jajgató, Koslató, ~ 

Pendelyhajtó, Misemuaasztó, Pmpagyujtó, Nyakvágó, Bicskadobáló, Falkafogyasz

tó, Hámszr.iritó, Csendőrakasztó, J{utyaszoritó, Búszerző, Csill!!gvizsqáló, Li

badöQlő, !<utyakaparó, Szemszúrú. 

Az itt emlitett példáldjól is látszik, hogya folye.matos melléknévi igenévból 

keletkezett csárdanevel< a legtipikusabb nevei ennek tulajdonnév fajtának. /J,z 

itt felsorolt kóttagbúl összetet'c (javarészt tárgyas viszonyban álló) nevek 

felfoghatók szószerkezetnel< is (vö. 5. tipus), a rnelléknévi igenévi jelleg 

véleményem szerint erősebb bennük, így in!<ább ide sorol tam oket. 



dl ~~~t mel1~vi..1~né)!: Égett csárda. 

el ~§!ll!1év: Hárfltn pina-!@! csöcs, Hatcsöcsü, Hál:fltn rózsa. 

4. EGYÉB- SZÓFAJ 

1!:!2~!§!!!;!~!:!!!: Csingilingi csárda, Juhi-csárda, Hepha;, Jatatérom. 

5. SZÓSZERKEZET 

al I~é~_§zó~keze!: Bárnavolna , Hanyattlöki,-Aligált.. Ali\3vár ,- AligssW6~h 
Ebgendolta,- Ebkémji, --Hoppme@állf-csárda. Ide sorolható néhány igealakból kelet
kezett név is: II>igylkBetekincs,. L-ebuj. 

131 Egyé~:g!:!§~rkez~1: Szépasszony-,-Neszepicsaj-RögtöRRalál-socsrna.,--Világ
közepe-kocsma. Ebakaratja.-JobbmintotthoR-kocsma. 

A kocsma- és csárdanevek lexikális elemzését 'átnézve feltűnik- egy-két ér
dekesség. A szerkezeti elemzés típusainak - ha nem is pontosan és közvetlenül -
de megfelelnek a lexikális vizsgálat tipusai a helyről elnevezett k06smák 
neveiben túlnyomó részt helynevet találunk, a tulajdonosról elnevezeUel<ében 
személynevet és a kocsma (épületének) és vele kapcsolatban álló egyéb személyeknr.~ 
(látogatók, dolgozók) jellegzetességéről, tulajdonságáról elneveze~ében pedig 
mel1éknévi jellegű szót. Ez az eredmény tulajdonképpen várható volt az előzetes 
feltevések alapján is. Esetleg annyit lehet még hozzátenni ehhez, hogy megfi
gyelhet6 az, hogy 1. csoportba~a rövidebb nevek használata a kedveltebb. 
Ennek okát abban látom, hogy?~ h~lyről, v?gy a tulajdonosról elnevezett kocs-
mák neveiből rit!<án marad el az alaprész,Cfuivel a beszélő a 4-5 szótagbál 
hosszabb szavakat nem !;edveli, lehetőleg a rOOidebb nevet választja. Ezért gya
koribb a családnév + kocsma - tipus mint a családnév If. keresztnév + kocsma 

o tipus. (Vö. '16 -~) 
t\ másik érdekessége a lexil<ológiai vizsgálatnak az, hogy kiderül, hogya 

keletkezés szerint, a névszerkezet szerint különböző nevek ebben a csoportosí
tásban egymás mellé kerülnek. Példával illusztrálva:a baromfi'!'piacról elneve
zett Tyúkos, a szemben lévő területről nevet kapott Fácános, a vizenyős réten 

álló Békás, a Ludastóból rövidült Ludas, a határrészről elnevezett Nyulas és a 
rajta fészkelő gólyáról hires Gólyás a lexikális csoportban egymás mellé kerül
nek. Valószinűleg ugyanez történik a beszélő tudatában is, vagyis a funkcionáli-



san klilönböző nevek egy közös névmodellt alkotnak a beszélő számára, igy közös 

szerkezeti csoportba helyezi őket. (A névmodellbe való beilleszkedés más nevek

nél is okozhat szerl<ezeti változást. A debreceni Bil<a-vendégfogadót I3lajdan 

épfttetőjéről, Bika Istvánról nevezték el. t·liután az ő neve és szerepe a fo-
<""\ 

gadó életében feledésbe merült, a név ~ tudat a megrövidült cégérnevek közé 
~ 

helyezte (a névhasználatban ma is Bika-ként emlegetik) és a tö!<életesebb be-

illeszl<edés végett I<apott egy jelzőt is, így lett Arany Bika. Ez tulajdonképpen 

a nevek "értelmessé tétele, s bátran nevezhetjük népetimoJ.ógiánal<.) 



A"KOCS/>.1A-~S .. CSÁROANEVEK.KELETI<EZtSÉNEKTípUSAI 

"A nyelvi elemzés talán legkockázatosabb mozzanata a helynév keletkezési 
típusának meghatározása ( ••• ). A, kérdést mégsem kerülhetjük meg, hiszen a je
lensegek magyarázat nélküli, puszta leírása sohasem ~ még viszonylag teljes 
képet sem a vizsgált valóságról" - mondta Hoffmann I. s IV. Névtani Konferen-

~ 

cián (Számítógépes helynévvizsg.6). 
A kocsma nevek vizsgálatában is szükségesnek látszik ennek a szempontnak 

az érvényesítése (Feldolgozásom ebben a fejezetben teljes mértékben a KLTE 
számítógépes helynévtörténeti adattárá~z.készült elemzési kódok szempontjait 
és sorrendjét követi.). A gyújteményemben szereplő' anyag bemutatása már 
megtörtént (1. A If - "ji '1 ). ezért és terjedelmi okok miatt az anyag lI:elet
kezésitípusok szerinti csoportositásban való közlését mellőzöm, csak a jelenség 
lényegét mutató és névtani lag értékes példákat hozok itt. 

1. GRM~TIKAI SZERKESZTÉSSEL ALAKULT NEVEK 

A keletkezési típusokna.legjelentősebb fajtája a granmatikai szerkesztés
sel alakult neveké. A következő csoportjai vannak: 

AI ~!~~2é9j~!z6~_~~~E~~~~!~~: Rendkívül jellegzetes szerkesztési módja ez a 
kocsmaneveknek, ami az egyes tipológiai csoportokból következik is: hely megne
vezésére, ahol a kocSma áll, vagy a kocsma valamilyen jellegzetességének kife
jezésére a minőségjelzős szerkezet alkalmazása a nyelvet használó számára ai 
legkézenfekvőbb. 

Az II. névszerkezeti típus ( ~i) - ,.,,.,.' ) javarészben a aely +-4 

képzős minőségjelz6i meghatározó tagból áll: HOFtobágyi·csárda, .. Brass6i·csap
szék., Kondorosicsárds,· I<ékhalmi· csárda; ·Ceglédi .. korcsma, -.Eötvös-ma jori csárda, 
Alvési·kocsma·, .Oon-kanyari.-kocsma.·Nánási úti .. kocsma f' Keresztmalrni·csárda ... Al
más-éri· csapszék •. Gyöngyösi . csárda ,.. Csuhosi csárda, "Gáti csapszék., Neszehídi 
kocsma stb., stb. 

A IV. 1. l ~ G) tipus néhány neve szintén -i képzóvel alakult, s a 
tulajdonos kifejezését minőségjelzó szerkezettel oldja meg: Csortosi kocsma 
(' Csortosé '). GrÓfi·kocsmarHercegikocsma·z·pűspöki·si:irházt Gerjeni csárda 
('a gerjenieké volt' - Gerjen falu, Tolna megyében), Községi·kocsmarKözbiEto
Kossági··kocsma,-Szövetkezeti·l<ocsma,Uradalmi .. kocsma. stb. 



Találunk minóségjelz6s szerkezetet a IV. csoport többi típusában is. A 
2.~ban COl '1 ,i? 'J) : Csókós-csapszák.HatcsÖcsQ- csárda, Pendelyhajtó csárda; a 3.~ 
lJan LA.? ~ - \ ) : Cigány-kocsma;- Magyal'- csapszék-j--Iparos- kocsma,-- Pipás-kocsma, 
Pipagyu jtó I!:sárda I valamint a 4. -ben is l t1, ~ ) : Gyilkos-Imrcsma stb. 

A kocsma (éptiletének) jellegzetes tulajdonságát kifejező nevek ~ "- ~ 1 \) 
közt is nagyon gyakori a minőség jelző szerkezet: Kiscsárdaj-Nagykocsmal,Oeszkás 
csapszék i -Nylon--kocsma; --Cserepes-csárda i -Barna, kocsma, -Cifra,csárdai,Aligálló 
csárdal,Görbe-csapszékj" Gugyori -csárda !,VinnYó,csárda\- Cimballl'.os-ko!'csma,-·Csen- , 
gettyOs--csárda;- Fényes,-vendéglőj ,- Hideg- csárda.- KÖl'ülszaros,csárda-;--Forradalmi 
kocsma)- -Új kocsma !-[lohos-csál'l:la, -Koplalócsárdai' F Eléres- vendég16. 

A fenti példákból látható, hogya minóségjelzős szerkezet ,a névaikotás 
egyik legfontosabb eszköze, amely a tipológiai csoportok~l függetlenül minden, 
típusban megtalálhat6, s ma is aktív, termékeny névalkotási mód. 

Hasonlóan termékeny, de egy tipus!'toz kötött a következő szerkezet: 

'1>/ 'E,,!!,olo.uJ,<.:l!> _ ~"e.<Ykl1!'tit: 
Ez a szerkesztési mód is nagyszámban képviselteti magát, de mivel sajátossága 

az, hogy a birtokos jelző az alaptagban megnevezett dolog tulajdonoéát fejezi ki, 
Emiatt ez a szerkesztési mód csak a 11.1. típusra jellemző, az ott található ne
-;ek na~gyon kevés kivétellel mind ide tartoznak (l. éjt; -3 ) ): Bónye--VillOOs 

y 

kocsmája, -Varga-,PalcsikecsmáJa ,- Bagi ,kocsmája,Elek, P-ásta-kocsms, ,Koltai-kocsma, 
Zámbó~kocsma,GuGi-kocsma, stb. stb •. 

A mai névanyag szerint napjaink kocsmaelnevezésére ez a szerkesztési mód 
a 'legjellemzőbb. Korábbi adatokban sokkal kevesebbszer fordul elő. Előretörése 
talán annak köszönhető, hogy nagyon sok olyan kocsma keletkeiett az utóbbi év
tizedekben, amelyek hivatalos neve nincs, s jellegzetes tulajdonság· híján igy 
ad nekLnevet a látogató. Az ilyen módon keletkezett neveket gyakran nem is tart
ják né~sak megnevezésnek. 

Határozósszerkesztésről tulajdonképpen nem beszélhetünk a I<ocsmanevek esetében. 
Egyetlen esetben lehet róla szó. akkor, ha a "Csál'dák ,.. Hidnál " (~: NyI'. 
1:386) adatban a híd szó rejtőzik. Régebben jellemző volt a ha*ározós szerkezet 
a vendéglátó helyek nevének alkotásában egy olyan típ~sban, amelyeket nem vizs-
gálok; Ez a cégérneveknek ~ a valakihez, valamihez való címzése volt 
(vö. ;II.Soltész: Tula jdonnév 96): 11 AranYHBárányhoz" vendéglő (Bar. 223/272 p~ angol 

;o evve 

kil'álynéhoz ..... ,cfmzett·-szállodába" (PK.IB3); Baltához (40 év, 42); öt,tücsökhöz 
l , 
; 



_ Jln_-

címzett vendéglő (Bar .134/799); Sashoz-címzett vendéglő (Antalfft 62), két--pisz

tolyhoz-címzett--csapszék (uó.380); vendégfogadó-a-"Vig--Sereskocsisnoz ll (40,.3v ,42); 

r Szegény--ember-kocsmája-az-ötköl'tefához (Bar.193168) stb. Eze~ét a neveket, mivel 

névadással jöttek létre/dolgozatom nem vizsgálja (vö. 
Tulajdonnév voltuk bizonytalansága miatt (vö.~: Hiv.37-B) nem gyújtöttem 

az olyan 'ltípusú neveket, mint "Erdőalatt--való -korcsorna" (É.Kiss: Hajdúhadház 

II, 448) "Eladó szeren lévő-korcsmába" (Pi:ispökladány 63), "ó~;ogi- ut :rélénvaló 

kortsrna" (H. Fekete: t'1NyTK.I02.sz.56); "Csárda a város, alatt" (Vas 6/516). Ezek Gt 
;:voc;::vc 

megjelölése" is határozós szerkezetet rejtenek magukban. 

2. SZERKEZETI VÁLTOZÁSSAL ALAKULT NEVEI< 

/\. ~?:_§!!ill:!!:~2~_~g!Eg!§~:.A kocsrnanevek alakulásának legelterjedtebb 'tí
pusának nevezhetjük az alaprész ellipszisét. A név~asználat egyik sajátos jelen

ségéről van itt szó: a beszélő körülményessége miatt nem kedveli a hosszú neve
ket, s mivel a beszédhelyzet úgyis egyértelművé teszi a nevet, gyakran elmarad az 

alapelem: a kocsma, csárda stb. rész (vö. a névhasználatDÓl írt fejezettel 

L,{ ,,"5 ) . Az alaprász ellipszise tulajdonképpen minden névben előfordulhat, 
legfeljebb nincs rá adatunk. Egyetlen kivétel az i képzővel alakult nevek lehet

nek, bár itt is van elliptikus név (Szövetkezeti j Diófási,-,Laki). Elmaradhat az 
" alapelem természetesen akkor is, ha a beszécLj,.elézmény világossá teszi azt (8 

gyűjteményekben több ilyen is van): "Csárdák ... Bereki" (Turi-Mészáros: Nyf. 
"===Z;:;> 

10:144), csárdák felsorolásakor: "Nyiresi;- KolomposijGÓbéirLankai,-14arkoozi.., ,11 .. __ 

(Gönczi 215). Ha az -i képzés név elveszíti alaprészét, akkor az -i képző is 

elmarad a megkülönböztető elemről (Koru:loros-.t.l<ondoI'Osicsárds; KishortobáW.;I<is

hortobágyi csárda), ez azonban rit~a jelenség, hisz így többjelentésű szavak jön-

081< létre: Kisoortobágy 'a Hortobágy pereme (aool a csárda áll)' : Kishortobágy . 

'Kishortobágyi csárda'. 

A' tulajdonos nevével alakult kocsmaneveknél az alaptag ellipszise nem 

okoz gondot, mert a tula jdonos nevéből álló kocsma nevekh~z (~(j - g) 
más viszo~agok járulnak, így a beszéd.en nem okozhat félreértést. 

Itt csak néhány példát hozok erre a nagyon jól ismert esetre, mert a szó

cikkek félépítéséból jól látszanak az alapelem.nélküli nevek. 

Csókos-Z-Csókos .. csapszékj -- Pipagyú jtó..:G v P-ipagyújtó--csárda i' Gerendás,-Ny lan, 
rV eV AJ J"../ 

Gugyori -.(Gugyori--csárda t-Csülök .. ~ Csülök--csárda-j - Bata· 4 Bata-kOGSma, -BOl?oss.:.Bo-

ross-kOCsma stb.stb. 



Az ellipszis ilyenféle gyakorisága miatt kialakult egy névmodell, amelynek 
következtében már eleve alapelem nélkül jönnek létre kocsrna9nevek, az ellipszis 

l.-

mintegy a tudatban megy végbe. A RedőnYr-Hali-gali,-Békal'íkató,-Sarok talán igy 

'jöttek létre s nem egy Sarkikecsma)o Sarok-f.éle fejlődéssel 
Az alaprész elmaradásána!~ következtében a meg!<iHönböztető elem alaprészként 

is funkcionál, s mikor ez túlsúlyba jut, a névb5l közszó válik. így járt a Lebuj 
és a Becsali (l.ott), s napjainkban ezen az úton jár a !(ésdobáló, Becsületsüllesz
tő is. 

B. ~_~§yi~~~~~~_~ll!~sz!~~: A kocsma és a csárdanevek esetében ez a jelenség 
-( erösen névhasználathoz kötötten jelenhet csak meg (vö. ott, ), ugyanis ahhoz, 

hogy a megkülönböztető részből és alaprészből álló név puszta alaprésszé váljon, 
az kell, hogyabeszédhelyzet egyértelmGvé tegye a megjelölt objektumot. (Ugyan
csak a beszédhelyzet szüli az eleve alaprészből álló és nem ellipszissel alakult 
neveket. Ezek ott alakulnak ki, ahol nincs szükség megkülönböztetésre, mert pl. 
nincs másik kocsma). GyOjteményemben nagyon kevés olyan nevet találtam, amelyben 
az alapelem e15l ellipszi~sel maradt volna el a név. Talán ilyennek foghatjuk fel 
a nagydobszai Presszó (~pominó pressz~), a Presszó< t Csetri-~resszó\; a birjáni 
Csámja (~Piszél:'csárda); -l50m0gymeggyesi Csárda «. Csicsali- csárda); babarci 
Kocsma·- (-l.. r4iller-kocsma) neveket és még néhányat. 

Van viszont néhány olyan alapelemnek felfogható név (bár információtartalmuk 
miatt akál:' megkülönböztető elemnek is elmenne némelyik), amelyek előtt soha nem 
állhat megkülönböztető rész. Ilyenek az Apákbalt1a-2~aecsületsül1yesztőr:ra,p0'3.
álló, de a Resti és a Kl:'icsmirKrimó se igen enged maga elé más névrészt. 

é. Redukció: Redu!<ción azt a jelenséget értem, amikor a név egyik szerkeze-
-------- t 

ti (grammatikailag,összetett) része elves~ egyik alkotó elemét. Ilyen jelenség 
II az ún. másodlagos nevek (a terminus meghatározását 1. ~.: NyK. ,99) 

esetében léphet fel. A redukció által ezek a nevek tulajdonképpen az elsődleges 
földl:'ajzi nevek (1.uo. ) alajajához idomulnak. Mivel a redukció létrejöttének 
feltétele az elsődleges földrajzi névvel, mint megkiilönböztető résszel alkotott 
név, ezért csak a hely viszony kifejező kocsmanevek esetében jöhet létre. A 
kocsma- és csárdaneveknél nem túl jelentős, de azért számos névvel adatolható ez 
a jelenség. A következő példák igazolják meglétét: Ágasházi-csárda.<-Ágasegyházi 
csál:'daj.Ballai csál:'da iiCsicsalpusztai csáL'da i --IHármasi-csárda<.-Márm::lshatáL'icsárda • 

( 



Kávás-,Jlogadó<.-Kávásmáli --fogasQ i ·t4eggyes-csárda-s "~1eg,qyeshalmi . csárda (ilyen adat 
nincs birtokomban ); Sul ymosi· csárda-.(.Sulymoshalmi -csárda;-- Alkotmány vendéglő 
( .l Alkotmány .. utcai--vBndéglő); Pince -km;;sma (~P.ince-sori kocsma); Ludas csárda 
< Ludastói--vendégfogadó stb. 

D. ~~e~§~~!~§~~1~§: A képzésee kiegészülés lényege az, hogy az egy
részes név valamilyen okból képzőt kap és egy magyarázó alapelemmel kiegészül. 
A nem kocsmanevek körül származó legtipikusabb példája a Séd ~Sédi-ér változás. 
A jelenség ilyen kristálytiszta kimutatására nincs mód a kocsmanevek kÖlUl, mert 
azok alapvetöen kétBészes szerkezetűek. Ha azonban valamiért egy részből állnak 
(eleve ilyenek voltak, a névhasználatban ilyenné alakUltak), akkor lehetséges a 
képzéses kiegészülésh Az ez által létrejövő folyamet azt az érzést keltette 
bennem, _ mintha a kocsma nevét átvenné a környezete, s a kömyékről újra 
elneveznék a kocsmát (Cserepes-csártla»oCsBrepes "cs.árda_!_CsBrepes .. 'haJárrész' 
-+ Cserepesi-csárda; ez esetben ~áadásuladatolhat6an Cserepes ahatárrész 

neve). Ez azonban nem igy van. A Séd> Sédi-ér példán jól látszik, hogya név 
k~ói jelentésének elhomályosulása, vagy a Cserepes esetében a zavar6 két je-
lentés okozza a képzéses kiegészülést. ' 

A néhány esetben (Kutyak!;áS(i)-,csárda; Látókép(i) csárd~) az etimológia 
bizonytalansága miatt eldönthetetlen, hogy valóban a tárgyalt jelenséggel van-e 
dolgunk, de néhány egészen tipikus csárdanév megerősíti a képzéses kiegészülés 
létezését ebb8ll a sajátos tulajdonnév-tipusban ts: Betekincs-'»oetekincsi-csárda; 
PipafJYújtó-~-f!ipagyú,t6i- csárda; Deszkás,>,Deszkási-csárda; Szalmás-> Szalmási 
csárda. 

E. Q@~!!~~D!!~9!é: Egyetlen bizonytalan példám van erre a jelenségre a 
csárdanevek közül. Ez a Sarnarja (É.Kiss-: ND.2l:44; Osváth, Közbiztonságunk 46) 

;ovo = ~ 
név. Osváth szerint a Samar.-,ja csárda helyén egy szentkép állhatott a Szűz anya 

;::::;:c:>'c - , 

képével, és a felirásb61 (Sz.Mária) lett a Samarja név (uo.). Ez esetleg elkép-
zelhető, de talán valószínűbb az, hogy a hozzá közel eső l<ismarja falu nevéből 
alakult. ~1eg kell hagynunk azonban, hogya Kismar-ja név is a környéken élő 
Szűz r·1ária-kultusz mellett sz61. (Róla nevezték el a falut, s korábban a temp
lomát - vö. FNESz.343), s ez az Osváth véleményét erősíti. 

;v:;:;:oc 



A kocsmanévképző természetesen idézőjelbe"kivánkozó fogalom, de hogy lé
tezik, azt nem tagadhatorn. Megllétét Inczefi-Géza is pedzegette már: "ezt a 

- : 4 x: 
játszi -i képzőt a földrajzi névadásbanere~tileg (leggyakrabban) csárdanevek 
alkotójaként értékelem" (~Iikrotoponimiai vizsgálatok 161), 

Valóban az ezzel a képzővel alakult neveink a legszebb csárdanevek közé 
tartoznak (mert hiszen miért ne lehetne egy csárdanév is szép), Ilyen nevekben 
található meg, mint Becsali, Beté!:!, Csali, Gugyori, «uco!:i, Lebuki, Buki. 

A deverbális verbrnnl<épző játszi i-nek ezt a funkcióját már Laczkó is be-
- xx;::;o 

mutatja a játszi szól<épzésr51 írott tanulmányában (Nyrf.49.sz.15,17). Ennek a 
képzőnek azonban az elterjedtsége korántsem akkora, hogy valódi kocsmanévkép
zőnek nevezhessem. Valószinűleg a hasonlóan ~ véga tréfás- játszi szavainI< 
analógiája is hatott efféle használatára (vö.maradi, kandi, beszari, ugribugri, 

{ habzsi; kapzsi, vicsor!, I<upor!, kunkori, Vigyor!, l.sugori-Papp-f,--: SzóvégSz. v ') 
~ 

(~. JELENTÉSBELI NÉVALKOTÁSSAL KELETKEZETT NEVEK 

A jelentésbeli névalkotással keletkezett naveknek a névkeletkezési tipu
sokba való sorolása nagyon fontos. Gyakran estel< ugyanis a I<orábbi szerzők 
(Benkő-L-.: Nyárádmente, Kázmér: Alsó-Szigetköz, Inczefi: ~lakó) abba a hibába, 

x:;::v;::=oe x;;:;:;:; ;v::;;:c:::: 
hogyametaforával, metenimiával keletkezett neveket a szerkezeti szempontok-
ból megalkotott csoportok közé vegyitették, :így:heterogén tipológia keletke
zett. Fontosnak látszik tehát ennek a csoportnak az elvi el!<ülönítése. A jelen
tésbeli névalkotásna!< a következő módjai vannak: 

A. Jelentéshasadással: ------------------ Erről a jelenségről korábban, a 
lapon már írtam, l. ott. 

B. ~t~!2E~~~!: Valószinűleg metaforikus jelentésváltozással alakultak ki 
a Putri, Vinnyó csárdanevek, bizonyára ilyen a Ku1iipliintyó és talán - ha volt 
közszói előzménye - a Gugyori (vö. ott) is. 

Van néhány másféle metaforil<us kocsmanevünk : Amerika ("messze van"; vö. 
Szibéria 'távoli határrész'); Texas, Chicago ("itt is gyakoriak averekedések, 
mint a ~luk elnevezett kocsmában"), 



Sajátos metafora a Kétcsöcsű (két kis kupola van az épületen) és f(ékfén~ 
(itt is olyan esetek történnek, mint á tévében, a Kil~ben; ez esetleg me
tehimia is lehet a sűrűn megjeleno rendórautókról). 

Érdekesek a Hajnal nevű kOCS!i'.ál< is, amelyek a város keleti részein feksze
nek (akárcsak a hajnal, amely szintén keletről jön). 

0~~J-
C. ~IDton{miával: -----------

al Helynévi metonímia: A helynévi·metenfmiát nehéz elválasztani az alapl3ész 
ellipszisével alakult nevetől a helyről elnevezett csáraák között. Ilyenre gon
dolok, mint a Bi11e9.e ~ (?Billegei··csárda), Cserecstíkó határrész és csárda, Ezek
ben az esetekben valószínűbb az ellipszis, s akkor helynévi metáhimiáról nem be
szélhetünk. 

hl Személynévi meton{mia: Hasonlóan nehéz megállapítani, hogy valóban létezó' 
névkeletkezési IDÓd-e a,koesw2nevek esetében; Ametonimikus névkeletkezésnek ez~ 
a fajtájáta következő eseteit bizonyítjál<: 
Barak (~arak István építtette); Bil<a (' Arany Bi.ka' a debreceni. szálloda , 
építtető je Bika Istváib dt); Gilányi (tulajdonosáról; Báró Ghilányiról), 
Ezek már mind belső helyviszont kifejező ragol<kal használatosa, tehát kocsmanév

[ vé váltak; Van számtalan kocsmanévként használt személynév (l, 
de azok mind külső Ílelyviszonyt kifejező ragokat kapoak, így nemigen tekint
hetjük őket metonimikus alakulásnak~ 

cl Egyéb metonlmiai Jóval több és biztosabb példát találunk egyéb metonimikus 
alakulásokra; Ezek kapcsolódhatnak a helyhez, ahol a kocsma található: Diófa 
(diófákkal beültetett területen volt), Park (egy parkbanáll),Sarok (sarki 
kocsma); AHI_10m (pincében van), Bet1~ (is'tállóból alakUrP'át); Platán 
(három platánfa állt előtte), Fácánoskocsma (egy fácánokban gazdag te~J1et mel
lett állt). Ilyen a temető melle'tti legtöbb kocsma neve is:, Fekete Koporsó, 
Hullabárr·Hul1amosó"Kriptacsárda. A Jégverem·köcsma a kÖli!eli jégveremr61f:kapta 
a nevét; 

A helyF!e!~, amelyen a kocsma áll, a tulajdonsága is átvonódhat a kocsma 
nevévé: Bugac, Homok csárda (mincll<ett[) (futó1 homokos helyen állt). Talán ilyen 

ra Kal?afiRgó név is (1; 
A tyúkpiacról, annak jellegzetességéről, a szétszóródott tollakról, is több 
városban I~apott nElIJr$t~ ak"d&ií'iia! lfolloo:" Il/mos, f'ipillár. 

llyen, hasoolósá!J~n riJ.apU1őnevatvi tellel:alakul t szinte az összes. a kocs
J mábandolnozt:ík tulajdooságáról nevet kapott !<ocsmanév (Csöcsös, Pendelyhajtó stb. 

l. és az eseménynevek is (Gyill<osllyakvágó.Háms~ító 
stb., 1. 



5. NÉVÁTVÉTELLEL ALAKULT NEVEK 

Erre a keletkezési tÍpusra nagyon kevés példa van a kocsmanevek között. 
Idegen név átvételéről vag~efOrdításáról nem is beszélhetünk (ez utóbbi a cé
gérneveknél előfordul; pl.A "Szegény emberhez A ilum-armen.~1a.!:!!! -Bar.193/68). 
Egyedül a ~év~~!!~~!~é§ fordul elő néhány esetben: a megszűnt kocsma nevét 
örökli a közelben vagy a helyén épül t másik kocsma: CsingHin(!i- csárda ~ \,Wl.; 
I<is·-km::sma<'-~'l Lobuki-Gsárda ... UA. 



A !<ocsr·iA- ÉS CSÁRDANEVEK JELENTÉSTANI ELEMZÉSE 

A tulajdonnevek jelentése hosszú ideig vitatott kérdése volt anyelvtudo
mánynak. A tulajdonnevek jelentésének tagadói (a magyar nyelvészek közül Gom-

~ 

bocz ennek a legfőbb képviselője! Jelentéstan. Pécs, 1926.) végső soron szeman
-=-tikailag határozzák meg a kategóriát. 

Napjainkra azonban elterjedté és elfogadO~~ vált az, hogya tulajdonnév
nek is van jelentése. A~ tudomány történeti áttekintés helyett csak az első lépé
seket megtevő l-1artinkó Andrást (Pais-Eml.189-95) és a tulajdonnév jelentéstaná-

;:::;:::::;:-:c ............ 

nak első összefoglaló ját J. Soltész Katalint (Tulajdonnév) említeném meg. 
-- ::;::==: .... -

A továbbiakban a J.Soltész által felvázolt szempontot (l. i.m. 33-43) alap-
~ 

ján pr6bálom meg megvizsgálni a kocsmanevekben a hangalak és a jelentés közti 
viszonyt. (A sz6nevek és jelnevek vizsgálata a kocsmanevrn<nél nem látszib szük
ségesnek.) Az alább következő néhány sor természetesen nem adja a téma teljes 
és kimerítő elemzését, inkább csak vázlatszerúen igyekeztem felvázolni egy nagy
jából kerek képet. 

al A kocsma- és csárdanevek 'polinémiája: Ugyanazt a ne!Yet egyidejűleg 
vagy a történeti egymásutániságban több egyed is viselheti. Ha ezrn< a jelenté
sel< egymással valamilyen kapcsolatban vannak, al<kor poliszémiár61 beszélhetünk. 

A kocsmá}nevek esetében a poliszémia gyakori jelenség. Létrejöhet névátvi
tel útján. Ezt a régi, megszúnt kocsmák nevét öröklő újabb kocsmaneveknél lehet 
kimutatni. (Erről a keletkezéstípusok vizsgálatánál már vol t sz6, 1. I 

Sokkal tipil<usabb ennél az azonos ",1:\, I alap ján törtÉinő elnevezés (vö. J ~ 
~ 

Soldiész: Lm. 34). Ez a nevek óriási hányadánál így van., A ,l(ocsma, Csárda stb. 
~t azért nevezték igy, mert kocsmaként, csárdaként funkcionálnak. A lebuj~ 
földbe vájt építmények voltak, a Kis-kocsmák kisebbek, mint a másik, a Penclely
hajtókban ledér nászemélyek'tartózkodtak, stb.stb. 

bl A kocsma- és csárdanevek homonimiája: Hu~nimiár61 akkor beszélünk, ha 

az azonos alakú nevek etimol6giai jelentése között nincs kapcsolat, vagy az el
homályosult, A kocsma- és csárdanevek között ez nem túl gyakori, de előfordul6 
jelenség. A Kis- vagy Nagy-kocsmák al<kor h~nimák. ha az egyik Nagy kocsmát 
a nagyságáról, a másikat Nagy nevú tulajdonosárólnevezték el, ugyanígy a Kis
kocsmáknál. 

HOi'oooímiáról beszélhetünk a poliszémiás nevekről elnevezett I<ocsma- és csár
daneveknél is. A WÉisz-kocsmák esetében tudjuk a név információtartaf~ából,hogy 



egy emberről nevezték el, ezért talán még a poliszémia esetéiil közé is sorolhat
nánk. 

Viszont a különböző nevű helyel<ről elnevezett kocsmák nevénél ez már 'inkább 
homonímiál;1 hisz a iádori l4esszelátó egy magasfigyelő mellett állt, a hajdúbö
szörményi pedig egy ilyen nevű halom tetején. Ugyanaz figyelhető n~ga puszta
kovácsi Kölkedi csárda és a kölkedi Kölkedi csárda összevetéséból is. Az els6 
egy külterületi lakott helyről, a másik a faluról kapta a nevét. Homooimának ne
vezhetők az Amerika csárdák is, ha az egyik az Amerikát járt tulajdono«a, a másik 
a távoli elhelyezkedésre utal. 

Véleményem szerint ezeket az eseteket homonimaként kezelhet jük. Érdekes ide
tartozó jelenség az is, nikor az azonos alakú nevel< eoyike az eredeti névadó mo
tívum elhomályosulásával közszóvá;uálik, majd ezt jelentéshasadással újra tulaj
donr~vként használják. Ennel< legtipikusabb példá~a a Lebuj "földbe vájt csárda': 
Lebuj'·rosszhírú kocsma, lebuj'. 

cl A kocSll'.a- és csárdanevek szinonírrf,Úa: A kocsmanevek vizsgálatakor igen 
gazdag szinonim, egy ogjektumra vonatkozó névanyagot találunk. Ezeknek teljes 
bemutatására az anyag mennyisége miatt nem vállalkozhatom, de a főbb esetekre 
tlOzol< példát. 

A szinonímia vizsgálatakor meg kell különböztetni adiakrón és szinkrón 
nevek szinonímiáját. A töblmevúség - ak~rcsal< a helyneveknél (VÖ.Hoffmann: Tapol-

,......c::~ 

cafő 314) - főleg a történeti egymásutániság egy'idámetszetben vizsgált ~gnyil-
válulása. A szinkrón és diakrón szinonimákat természetesen nem kezelhet jük azo
nosként, hisz a történeti szinonimák nem nevezhetők igaZi szinonimának, mert 
nem cserélhetők fel, tehát a szinonímia egyikalapkövetelményének nem felelnek 
reg (vö.J.Soltész:i.m.40; Hoffmann: i.m.314). Tény azonban, hogy a névváltozás 

. ;c:::;=:::;:::; • ( 
!<orában ezek is szinonimá!< voltak. Cl\ névváltozás néha konkrét eseményhez köt-
hetó:Szúcs S.;feljegyzi, hogya sulymoshalmi Pendelyhajtó (Lott) akkor kapta 
~ 

ezt a nevet, mikor egy kil<após csárdásné kertilt bele.) r·liveI a történeti szi-
nonímia szinonímia volta erőssn vitatható, a leghelyesebben akkor járnék el ta
lán, ha EJi!!9ket nem tárgyalnám a szinonimák között. Ezt azonban nem tudom meg
tenni, mert a néprajzi munkákból gyűjtött nevek esetében nem állapítható meg, 
hogy mennyiben szinkrón az adat'r D$sz a legtöbb csárdáról már múlt időben ír

nak. 
A szioonímia vizsgálate!<or a különböző idámetszetek vizsgálatát kellene 

vÓ1Jrehajtani ri magul< egyidejúségében. Ezt az említett nehézség miatt nem tudom 
elvégezni, ezért előfordulhat, hogy a szinonímia alább tárgyalandó 8seteinek. 



példái közé diakrón adatok is bekerül tek. A szinonímia főbb esetei a követke
zők: 

A szinonim alakok ~y~lvtaf!! ~1e~oEmá.!ts~g~ki?a!:! térnek el (Kaszás József 
ezeket ingadozó névalakoknak nevezi - vö. NÉ.l:27-32). Főleg kápzős - képZetlen 
párok állnak szemb~gymással: Kölked csárda - Kölkedi csárda, Rinya csárda -
Rinyai csárda, .l3illege csárda - Billegei csárda; S~~'" -féle kocsma -
';,19t.. -kocsma; Pipagyújtó csárda - 'pipagyújtói csárda, látókép csárda - lá

tóképi csárda stb. 
Rages és ragtalan szembenállást a ~sma -~ocsmája alapelemekben találunk: 

1lL~?- n;i-vtU: Ib~ ~~..\. j 1\J';')")-1- Vl"'U: -I\J~~ ko.n~í..\. ,>tJ.,. 

A szinonim helynevek másik csoportja olyan nyelvi elemekből álakult, ame
lyek közszóként is felcserélhetők: Kocsma - Italbolt - Presszó; t-Ieggyes kocsma. ------------- ,. 

- ~leggyes csárda; Strand bÜfé - [ürdó büfé, Bicskadobáló - Késdobálú; valamint 
vannak olyan nevek, amelyek szinonim tulajdonnevekból alakultak: Hortobágyi 
csárda - Nagyhortobágyi csárda; 

Ismert szinonimapár az, amelynek ~gyi~ !a{1)~ ~tEés3e~ ~.Y, ~ ~~i_k pe-
dig egyedítő szerepű földrajzi köznév: Csárda - HagymáSi csárda; Kocsma - Köz-- ~- - - - - - - - - - - --- .. 
ségkocsma, Kocsma - Balázs-kocsma stb. 

Megemlíthetjük még azokat a neveket, melyekben a~g!<[~~n~~~e~~ E!.lem 
egyezik, de az egyik tagból az alaprész hiányzik: Billege - Billege(i) csárda, 
---- - -*- ----- ------
látókép - látókép(i) csárda (ez a típus ellipszissel alal<ult, l. a névkeíetke-
zési típusoknál). 

Végül szólni kell még az olyan névpárokról, amelyekben a két névnek a 
lexikális elemei nem utalnak szinonimitásra: Zöld Takony - Kész-kocsma; 
Vigyorgó Béka - Községi kocsma •. 

Itt a jelentéstani fejezetben cmlítemr.eg az oppozícióba állított neveket 
is. Ezek a névrendszerben egymással párban állnak. 
Antonimáknak éppen nem nevezhetjük őket, de a szembeállítás mindenképpen érző
dik bennük. Az ilyen nevek a :lmegkülönböztető részükben közszóként antonim sza

vakat tartalmaznak. 
Ilyen példái vannak: Alsó kocsma - Felső kocsma, Belső csapszék - I<i.ilső 

csapszék, I<is kocsma - Nagy kocsma. 



liA tulajdonnév - főleg az embernév , de a helynév is, a többi, kisebb jelen
tőségű névfajta kisebb mértékben - §tíl~§j~en~g, a puszta nyelvi regisztrálá
son vagy közlésen túlterjedő, sokszor nal)9pr1',hatázozott stilusértéke van" - mond
ja J"Soltész-Katalin (Tulajdonnév 129). Hozzátehetjük még ehhez, hogyrstilusje-

;o::::;:::::::::::::;:vc:::::; 
lenségként nem értékelhető neveknek is van stílushatása. Ezek nem' mások, mint 
neutrális sfilushatású nevel<. t4eglehetősen sol< időnek kellett ahhoz elte!mi. hogy 

a tudományos közvéleményben is elterjedjen ez a nézet. 
Hogy nevek stílusértékével nem számoltak kutatóink, bizonyítja az, hogy 

IoozeIi még 1970-ben is tipológiai kategóriákáct tekinti pl. a tréfás hangula== tú neveket (l. Makó 88), holo,tc' nyilvánvaló, hogy ezt nem lehet egy sorba venni 
a többi jelentéstani szempontból kiválasztott kategóriával. 

A nevek stílushatásána!< vizsgálata azonban - ha a, tipológiába nem illik is 
bele - mindenképpen szükséges a komplex névtanikutalásokban. Természetesen a 
neutrális stilushatású nevek képviseltetik magukat a legnagyobb számban, s éppen 
ezeknei a bemutatása rejti a legkevesebb érdekességet (erre természetesen nem 
is térek.:ki). Van azonban néhány említésre érdemes stílusértékú név is. 

A kocsmanevek között a !ré!~§=~E~-D~9ulatú néva legtipikusabb. Erre 
a stílushatású névfajtára régen felfigyelta~. ~GJ~ mint tréfás-gúnyos 
nevet említi a Pipa§YÚjtót, az.,ibkérdit, a BeGBalit, a f.'endelyhajtót, a Gsingi
lingit, a KIÜyaszoritót, a f!aflramor§ót, a MUlilYa$l!{tót és a I:lüböl'gét (MNy.XLVI.168). 
CzF. is válogat az ilyen nevekből egy cso!<rot (.CzF. I, 907): Rangyas-lap!fJás.,..-li-
~ """" baSögló, Hámszarit6 stb. . 

Számtalan hasonló tréfás nevet találhatnánk még régi neveink között, de 
T 

a maiak is szép számmal akadnak: Gsillagvizsgál~l(a felszoI9álókr61~; ~louliR 
Rmlge (mert korántsem olyan elegáns); az álcégérnevek csoport ja (411'}) 
kivétel nélkül tréfás nevekbőláll, hogy csak az Ájult--bó, Nyalka-Tetű, Vigyol'-· 
eB .. Béka, Ztild--Takony.neveket emlitsem meg itt újra. A tréfás nevek adása álta
lában motivált is, nem csak az öncélú névadás jellemzi: a zöld abroszokkal és 
b~okkal felszerelt vendéglő neve ZöIG-Batyu, vagy a ffiÚmárványboritásáról ~ 
ványistállónak neveznek egy másikat. Ha másképp nem, legalább közvetUe ~elleme~
aik ezek a nevek, hisz egy csillogó étterem, nemigen kaphatja meg a Zöld Takony 
nevet. 

Az alaprészként funkcionáló nevek, névrészek is gyakran humoros hatásúak. 
Az Apák-boltja-j-Tudakozó.,. Búnbánya,-BúnbaFlanerBecsületsüllyesztá stb. emlit

het5 meg itt. A ~ésdGbáló, Bicskanyitogató is lehet tréfás, hisz a legtöbb 

nl j l {) I/_L._<;CI?.); T (o.. k,,1iJ{'J):). JJ/t.). ')'klP~0-iI\ eU-1?l\':;vr I]€ ')'t~et'1D i .!.:K:.::::'-VI~v~,~ 



ilyen,nevű kossmában nincsen késelés (de úgy néz ki, hogy akár lehetne is). 
Vannak még más stílushatású nevek is. Bizalmas =_~fá~ minősítést lehet ad

ni a Kl'issmir Kl'imór Jul3ir ,Háli-gali - féle neveknek, az utóbbi két névben talán 
még bizonyos ~~~~~g~ i~elfedezhetó. A Neműló kocsma név E~:!~lló, a Nesze
picsa, ~berze !:!~E~szó. 

feltűnő jelenség a kocsmanevek között az a néhány név, amelY temető melletti 
kocsmát jelöl. Ezek gyakran igen !!!O..E~!!:! nevet kapnak: MYllamooorKriptassártla, 
Fskete-KQporsó,-HuUa9ál' • 

A tulajdonnevek stílusnatásának vizsgálatán belül a helynevek kutatása 
elég elhapyagolt terület, pedig bizonyára számos érdekes stilisztikai jelenség 
megfigyelésére nyílna mód. Én ebben a röoid néhány sorban megpróbáltam a helyne
vakkal érintkező kocsmanevek stílushatásbeli főbb és feltűnőbb jelenségeit barnu-

I 
tatni. Alaposabb elemzésre a témában való járatlanságom és az idevató munkák 
hiánya miatt sem vállalkozhattam. 



A KOC5MANEVEK ÉS A NÉVHA5ZNÁLAT 

Dolgozatom eddigi részében a kocsmanevek keletkezését vizsgáltam. Igaza 
van azonban Mező··Andrásnak abban, hogy "az önelvCi névtant nemcsak a tulajdonne

x;::z;:::::;:ov- -
vek keletkezése érdekli, hanem az is, hogy a névadás terméke hogyan áll helyet 
(és milyen helyen áll) a piacon ,az életben." (Mező: Hiv.39). Ezt az érdeklő

~ 
dést a névhasználat szempontjAból történő kut*tás elégítheti ki. Helyesen mutat 
rá Mezó, hogy éles különbséget kell tenni a név keletkezésének és használatának 

;::;;;:=-
síkja között, mert nem azonosak a mesterséges nevek a hivatalos nevekkel 'és a 
természetes nevek a közösségiekkel (vö.i.m.39-40). 

Dolgozatomnak ebben a fejezetében a közösségi névhasználatoknak a kocsma
nevek használatában jelentkező sajátoséágait szeretném bemutatni. Ezt sajnos 
csak vázlatosan tehetem meg, hisz az adattárak; amelyekre leginkább támaszko
dom, csak a legritkább esetben közölnek információkat a név szociális státusá
ról, használati köréről stb. 

Biztosnak látszik az, hogyakocsmanevek használatában - akárcsak a nyelv 
többi szavainak használatában bizonyos szociolingviszlikai szempontok érvénye
sülnek. Nézzük először az életkori megoszlást. Ennek megléte a t~lajdono~'nevé
ból alakult nevek használatában a legnyilvánvalóbb. Az egyik kocsmát a fiata
lok pl. I.iga bácsi kocsmájának hívják az idősebbek Kálnási Zsiga kocsmáját 
mondanak, mig mások az érzelmi töltés nélküli Kálnási-kocsmát használják 
(Ká~ szives közlése). 
;V~ jelenségre számtalan példát találunk a becézett névvel alakult 

kocsmát között: Tanka Méri néni-kocsma (Vajd.I,133); ,Tót Pista-féle kocsma 
(Hev.III.6/26); Bandi-koc~ (Tol.56/143); Cili mámi-koc~ (Csepel 96) stb. 

~(Az ilyen típusú neveket l. 
Ezek a nevek az emberi kapcsolatoknak a nyelvben v~legközvetlenebb tükröző
déséből jönnek létre. Érvényességük valószínCileg kicsi, könnyen megváltoznak. Aki 
ma még Bandi-kocsmának hívja az italboltot, az egy összeszólalkozás után már 
esetleg Kádár-koc~ként említi vagy éppen a kocsmáros gúnynevén. 

Vannak sajátos,az ifjúsághoz és az ifjúsági nyelvhez, annak szóalkotás és 
szemléletm6djához kapcsolódó nevek (Bachát: NÉ.5:31-34;ulő.: MNyTK.160.sz.229), 

. ~ 

Jellemző az ilyen névhasználatra, hogy szívesen emlegetik a megkülönböztető 
elem használatával az kocsmákat Fürdő~Fürdő étterem, Kettős ~ Kettős pince stb. 
(Bachát: NÉ.5:33); a hivatalos név helyett a~~ szinonimáját alkalmazzák: Haver ,......vc:r 
~Jóbarát étterem (i.h.34), Gyakori a metaforás vagy meten{miás elnevezés is: 



elnevezés is: Csontváz vagy ~uzej ~ Múzeum presszó; Füstös vagy Kormos a tégla
gyár melletti kocsma (i.h.33). 

Magam is találkoztam néhány ilyenn~l. A debreceni Ybl Miklós Főiskola mel
letti, oroszok által .is látogatott presszó a Drúzsba, az debreceni agrárosok 
Könyvtárnak hívják a közeli kocsmát (lia könyvtárat kellene ilyen sCírCín látogat
ni"). Tudtommal a debreceni Hatlépés is a közeli kollégiumnak köszönheti szüle
tését. Monoron,~ol a KLTE az őszi betakarítási munkákban részt vett Taknyos 
varnyú lett a Vadgalamb neve1m&g Fehér~armaton a Halászcsárdát Hali-galinak, 
Halingernek hívja a fiatalság. 

A szociolingvisztikai tényezők körül fontosnak látszik még a területi szem
pont is.' ~·linden névnek megvan a maga hatásköre, amelyen belül megértik, ismerik. 

, 
Mi grlen QÉvnek mQQ".n a IIIQ!;W hatásköre j am' )'SR Rej jil megért; Ic, ; rvw;ri k. 

(Ezt a d6lőnevekre ~!~~t~~n Á~eád fogalmaizta meg. A végső megállapítása az 
volt, hogy "az elnevezés közismertségének fokát a terület és a lakosság kapcso
latának intenzitása határozza meg" - NévtudVizsg.B4). Ez a hatáskör alapvetáen 
két dologtól.függ. Az egyik a név információ-tartalma, a másik a, kocsma láto
gatottsága (vö. a y~b3~2P-fále intenzitás fogalommal). 

A legnagyobb információtartalma azoknak a neveknek van, amelyeknel!megkülön
böztető eleme közismert, széleskörban elterjedt hely, fogalom stb. A Hortobágyi 
csárda vagy az Akarattyai csárda helyét (legalábbis hozzávetőlegesen) mindenki 
tudja, mert tudja, hogy hol van a Hortobágy vagy Balatonakarattya. De a Hagymási 
csárdáról csak Tapolcafőn és a környékén tudják, hol van, mert magának-" 

: a területnek a neve is csak szűkebb körben ismert. A végső eset, a puszta 
Kocsma vagy Csárda stb. név csak akkor mond valamit, ha a faluban csak egy van 
belőle, vagy a közelben csak ez az egy' van. Itt már belép a beszédhelyzet terem
tette névhasználat is: a szomszédban levő kocsmába induló ember elég, ha annyit 
mond: "Megyek a Kocsmába," Ha már a Felvégről indul a távolabbi kocsmába, akkor 
az érthetóség miatt hozzáteszi: az Alsó kocsmába. És ha a meglevő szinoni~evek 
nem hordoznak elég információt, akkor keletkeznek azok a fiktív nevek, amelyeket 
a tökéletes helyleírás igénye szült (vö.Mező: Hiv.37-8): Erdő'alatt való korcs~-

~ 

~ (~s: Hajdúhadház II,44B); Bodó szere~etvő korcsma (Püspökladány 63); ~ 
Ágotai híd melletticsapszék '(uo.168) stb. ' 

A kocsma látogatottsága (a látogatókkal való kapcsolatának intenzitása) is 
fontos tényező. Minél többen és minél messzebbről látogatják, annál nagyobb 
lesz az ismertsége illetve nő a név jelentésének hatóköre, A városnevekről 
elnevezett kocsmák valószínűleg kevés kivétellel a város leglátogatottabb, leg
fontosabb helyén fekvő kocsmák voltak, ahol az utazók is gyakran megfordultak. 



Nehezen képzelhető el ugyanis, hogya városbeliek nevezzék el saját városukról 
a kocsmát. Ebból látszik, hogy egyes neveket egy bizonyos körön belül már éppen 
a felesleges információi miatt nem használnak. 

A beszédhelyzet és a névhasználat viszonyát vizsgálva Bachát lászló megál-
~ 

~apitja, hogya földrajzi nevek esetében is beszélhetünk említő névről (~~TK. 
l60.sz.228; vö.'5tlmáf}.,.B.: uo.ll~O). Ezeknek használatában, a "földrajzi ob jek
tomok megnevezésében uagy szerepe van a kommunikáló felek társadalmi osztályhoz, 
réteghez való tartozásának, életkorának, névismeretének, a kOlllllUnikáció helyénel~ 
és a beszélő szándékának" (i,h.223). 

Az említő nevek kialakulásának legjellegzetesebb m6dja a rövidülés (Bachát: 
:;c;:x;;:; 

MNyj. XXV,53). Ez az intézményneveh11é1 általában úgy megy végbe, hogya szitu-
ációnak megfelelően a legfontosabb elem marad meg a névből (vö.Bachát: Nytuotrt. 

;::v:v;:;>c ... 

83. sz • 54). A I<ocsmanevel<nél ez a legfontosabb elem legtöbbször e megkülönböztető 
rész, ez őrződik meg. Ez ismert, teljesen közönséges használata a kocsma neveknet. 
így lesz a Cifra csárdából Cifra, a fonyvás csapszékből Ponyvás, a Halász-csárdá-

~b6l Halász, a fekete Macska kocsmából Fekete ~~cska stb.stb. (vö. 
Nem kell túl nagy fantázia hozzá, hogy megállapitsuk: minden kocsmanév előfordul
hat a használatban ilyen alakban. 

Ez a: haszbáilíati mód annyiDlelterjedt, hogy egyes nevek (Gödör! Lapos,Kicsi 
Lebuj, Becsali stb.) már keletkezésükkor is létrejöhetmeklalap~elemmé is válhat-

'"' nak (Becsali,KésUobáló). 
A két tagból álló megküllinbéEtetG elemek gyakran tovább rövidülnek. Az ilyen 

nevek szinte kivétel nélkül cégérnevek, és a jelzőként funkcionáló név marad el: 
/leél ~.Kél< Acél; Amúr ,Fehér Amur (Hev. II. 15/408) Tücsök {Öt tücsöl<höz cimzett 
vendéglő (Bar .134/799) Vezér <. Nét Vezér (Kom.3B/44). Összetett szavak egyik 

~ tagja is elmaradhat a használatban: Sulymoshalmi l,csárda Sulymosi (vö. 
Az egytagú megkülönböztető elemek rövidülésének egyik sajátságos 

módja a csonkitotttőhöz csatolt játszi-becéző képzővel képzett emlitőnév (Roni 
'- Rorá*ius; 'Jub} < Jubileumi (Kom.3B/73) j Gyöngyös < Gyöngyvirág), vagy az ere
deti képző elhagyása (Kondoros (Kondorosi; Poroszló 4Poroszlói, r'leggyes d1eggye
si stb.). 

Érdekes jelensége a kocsmanevek rövidülésésnek az obszcéih..nevek szándékos 
csonkitása, amelyet az eufémizmus diktál. A legjelmemzőbb példa a Neszepicsa 
nevének Neszé-vé,rövidü1ése (vö.;rnczefi: r~ikrotoponimiai vizsgálatok 163). 

~' 

l ~J.tr<\ "e«(,~~ ,.-vv:*/..!'j'1 "",,,,('el." ""It. rY'~"'-th~ \u"l.L~ '.l..,\-~. ~~''1Á
~tV1d.... ~.e dc"l" 
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A_,felhasznált __ irodalom_és_a __ fOl:rások __ jegyzéke_ 

A Antalf'fyGyula r Reformkori magyar vérosrajzol<. Bp., 1982. 
~ 

$ Bachát- lási!1á, Az intézménynevek a nyelvhasználatban: f~Nyi. XXV,53-0. 
n~ • 
, Bachát-lászló, Az intézménynevek jelentéstani prohlémái: NytudErt.83.sz ... 

;:;V::;:::;::;Z , 

/Jeilientéstan és stilisztH<a. Szerk. Inu:e .. Smlltl, SzathmáriIstván, Szütts 
- ~~~ 
Uiszló/ 51-54. 

7 BaGh~zló J fh- (~i~'1~l·~'.:L:~"')vt.,w ~i .. dhtJ '. AA'I~""'cV I\5W~tA-\ 
~?~ .,. "'fl' 1 J\'l'l-C· AJ'l--.-12.'l 

') ~ Helynevek: ~lyr.6:239-40. 

C Balassa Iván, Szerep helynevei (klny. a debreceni Tisza István Tudományegyetem 
~ 

l1agyar Népnyelvkutató Intézetének I. 8v!<önyvóből). Debrecen, 1939, -

t Balázs lajos, A pusztai cs;:írdák élete a nádudvari határban: Efhr.ographia LXXVIII. 
~ 

/1967/, 26 B-710 

9 Balkánvi-Szabó: DbHn. = Balkányi SzalJó-Laios, Debrecen helynevei. Debrecen, 1865. 
~CV v< -IV'V'CVV"OVVC::::><::><::<: 

'j ~, Helynevek PestmeIJYében: Nyr.l:3BI!-6. 

A'> BaUa[:Jit.\18dá1'~,,~ fl81ytle\tekrt;Wr~~2-dI8.'" :: .:",:-. ~ 'Y_ 

JA ~/ Helynevek: Nyr. 2:HJA'.- .. , 

ftL Ballai;JSiro11'í 1-lagyar !<orcsmál~ és fogadók a XIII-XVIILszázadban. Bp., /1227/. 
~ ..... 

11 Balof!h.István, A leghiresebb tiszántúli betyár: Alföld VII.!1956/ 5:166-171. 

4~ ~ lófogatok Debrecenben a XVIII-XI;{.századb&'l 3:: Ethnographia 
~'. 

LXXVII, 229-53. 

4í BalofJhIstváR és Béres· András. Geszten Jóska a nyi~i betyár. lA nyírbátori 
~~ " 

Báthori István f',hlzeum füzetei/ (Bp., 1956).' .. 

~{ Baloah.Uiszlój Földrajzi neveink komplex vizsgálatáról: NYI<.lXXv,0f01nY-ban is; 
~ .. ' 

(Bp., 197Il)/ 

Ji. ~ l\ földrajzi nevel< struktú1'ája: t1ylC !lXXII, 95-124 L!<lny-ban iS] 

(Bp., 1970)/ 

l; Sar. = Baranya ffiG[;ye földrajzi nevei I-II. SZ81'1< •. Pesti·János Pécs;1982. 

Iq Bá-rczi: Szók~ = Bárczi--Géza, A magyar .szókincs e~ei;ell1iNyelvészeti 
~ ~ 

Füzetek/ tlásodik, bővített kiadás. Bp., 1958.-

10 Benke- István, Helynevek: Nyr. 4·:382-3. 
-~ 



lj 
22 
~mil, Nevek ez Alföldről: Nyr, 35:238-9. 

Bonkő l.: Nyárádmente = BeRkő LOl?ánd, ANyárádmente földra)'zi1J1evei //!il-luTK. 
íVVVV'X ;OV::;V;:;VVOVV\ J 

74,sz./. Bp., 1947. . 
LJ Bereczl<i1mrer Adatok Ecseg társadalomrajzához: Ethnographia LVIII, 258-62. 

;;;;;;;:;vv:vvv 
J 7 Béres- Andl'ás; Arra van egy kőhíd rakva ... t'lezőgazdasági Kiadó, 1982. 
~, ' ,.' c' Berettyóújfalu'" Berettyóújfalu története. Szerk. ~uJ~:. BerettyóUjfalu,198l. 

Z C 80rsavölgy = ~~ -~ A kolozsmegyei BSl'$avölgy helynevei. 
Kolozs\(ár, 1945. 

)~ BpEnc. = Budapest Enciklopédia. Szerk. Tótn-Bndréné. Bp" 1970. 
~ 

2~ Bplex. = Budapest Lexikon. qzerkesztő bizottság közreműködésével. Bp., 1973. 
" z'i Csatkai- Endl?e, Cégér~ :ek. Corvina Kiadó, 1971. 

~ 

00 C~ Kutyakaparó: t'IHy. XLVI, 168-9. 

l' ~, Viltyilló: JP,Ny. XLV, 83-ll. 

11 Csepel = ~, A Csepel-sziget helynevei. Bp., 1982. 

H Dankó·Imre; Tlírkevei helynevek történelmi és társadolmi vonatkozásai: ilyr. 
~ 

81:307-17. 
37 Ö Dehr. és' Hortobágy = Debrecen és a Hortobágy. sszeállitotála ~& . 

Debrecen, 1943. . .í 
~) Oebr?Tört. = De.':Jrecen története I-II. Szerk. VRáozIstván (II.). Debreoen 1984, 1981. 

v ~ 

l[ Dereoske = ~ -~, Dereoske története. Debreoen, 19801; 

1'1. Dobokai völgy = A Dobol,ai völgy helynevei. SzaBó L-Attila, Gergely-Béla.· 
JVVVC'C'V'"\>'" ~ 

Kolozsvár, 1946. 

II Dolák-Katalin; Vizsoly helynevei (t·1agyar Névtani Do1goz8tok 35.) Bp., 1983. 

1t ~" Etelka3• I-II. könyv. Pozsony és Pest, 1805. 

'1" EGsedi--István, Poros országutakon. Debrecen, 1925. 
~ 

~1 Eger I = Bahes-József - Fekete· Pétel?; Eger és Felnémet földrajzi nevei 1. 
:o::xxx:xx::: ~ 

A külterület nevei /Egri Honismereti és Helytörténeti Füzetek 3.sz/. 

Eger, 1972. 

41. Eger II = Elalms József - Fekete-Péte!', Eger és Felnémet földrajzi nevei II. 
~~ . 

A belterület nevei. /Egri Honismereti és Helytörténeti Füzetek 4. sz./. 

Eger, 1973. 

~j Éo-Kiss.Sándor, Hajdúhadház hel~nevei 1. Belsősét]i elnevezések: A Debreoeni 
;VV<>"'~ 

Déri Múzeum Évkönyve 1966/67. Debrecon, 1968. 495-544. 

~ 1 É. -Kiss SáFlQ9l' , Ha jdúhadl1áz helynevei II. l(ülsoségi elnevezések : A debreceni 
~. () Déri 14úzeum !§vkönyve 1967. Debreoen, 1970. 1~29-511. klny-ban is • 

0, C·Kiss-Sándor , Révász Imre 1853. évi helynév-gyűjteménye (Magyar Névtani 
~-~ 



\ 

Dolgozatok 21.). Bp., 1981. 

sr [.. Kiss Sándor, VillO'1gó: [ilHyj.XIV, 57-8. 
'vvv 'VV'J"5'V = -

4't frtSz. = A magyar nyelv értelmező szótára I-VII. Bp., 1959-62. 

91 ~f tt,ogyoród belterülete és határa a helynevek tükrében. It~agyar 

Biliutani Doloozatok 51.). Bp., 1983. 

41 Ferenczi-JáneG, Helynevek Nyr. 2:94-6. 
~ ~ 

J~ , 
FIlESz. = I~, Földrajzi nevek etimológiai szótára. Bp., 1983. 

;1 Friernnann,Bernát, I<orcsmanevek NI/r. 9:96. 
"tx:;z::;::,\;V\X;:;:;c:vv v , J 

,'L bönozi Ferenc,,!', somogyi betyárvilág. Kaposvár, 1944. 
~ 

j) Gregor·Ferenc, Észrevételek a magyar tolvajnyelv néMny szlovák eredetű szavá
X...P' covevvczx: 

J:öl: t-íNy. LXVIII, 160-9. 

IS bunda B~íla, tlépra jzi gyű jtöl.Í"ton. Debrecen, 1956. 
~ 

s, Gum:lELl3éla, Rózsa Sándor nyomában: Alföld I/II. 11956/ 2:l~9-5b,. 
~ 

~ ~~ - [,l2~ p, vendéglátás emlékei. Bp., 1979. 

I'{. Gyoma = Hévíz~,· 68ndor, Gyoma földrajzi nevei : G!juJmai tanulmányok. SzerI<. 
~ 

Szabó Ferem;. Gyoma, 1977. 421-BEf. 
~ 

"

j ft. Gyöngyösi cs. - = A gyöngyösi csárda. Szerk. ~reRc. fl II. lüár:!ást át
~ 

dolgozta ós bővítette: ~-. A Veszpr.m-i Tanács Idegen-

forgalmi Hivatalának kiadványa, 195f). 

5J Gyöngyösi cs.10 = ,~ gyöngylisi csárda. Írták: ~~~.,Oömötör 
~ 

~ és.~. lG. átdolgozott kiad<Ís. Keszthelyi I\FESZ, 1976. 

C. GyörffyIstván, A csárda: Alföldi [1(:'pfilet. Ap. 1983. 365-8. 
~ 

G4 ~ Hajr:!úböszörmény fuelepÜlése. Szeged, 1927. 

CL ~ Nagykunsági krónika. I{arcag, 1984. 

"~ ~~~~Latin-magyar szótár5 = Főszerk. GyÖrkösy-A1ajos, Latin-magyar szótár5• 
. ~ 

Bp., 1975. 

n Haász· 11;]re, Az első kolerajárvány Debrecenben: Debreceni Szemle VIn 1193l~/, 
~ 

454-6l. 

U ~iLú: Vásárhelyi-puszta = Hajd'-r'-iihály, A Vásárhelyi-puszta helynevei: !'Iagy 
~ ~ 

Gyula, Parasz"télet a Vásárhelyi pusz'i:án IBél<és megyei ~l!ízeumok I<özlemé-
~ 

nyei 4./ Békéscsaba, 1975. (klny-ban is). 

Cc ~ Lészpf'Al helynevei li\lagyar Névtani Dolgozatok 26./ Bp., 1983. 

6~HB I. = A polgári járás IHajdú-Bib~r megye földrajzi nevei 1.1 Szerk. Papp 
~ 

László és Véfjh-József, közzétette Tóthl<atalin. Debrecen, 1970. 
~-~ ~ 

l<ézirTérk. = Hajdú-bihari kéziratos térképek. Szerl<. I<mnoróczy·Györgv 

IHajdú-Bihar ~~gyei Leúúltár Közleményei 1.1 oebrece~ 



Hdorog = Hajdúdorog története. Szerk. I~~~. Kiadta a KÖzségi Tanács 

VB., 197L 

~é> ~0.r~, Salemvár helynevei (Magyar Névtani Dolgozatok 33.). Bp., 1983. 

7-1 Hétfalu = ~~ f" barcasági Hétfalu helynevei. KOlozsvár, 1943. ,~ 

t 1- Hev. I. = Heves megye földra jzi nevei L Az egri járás.' Közzétette Pelle,BéMné. 
~ 

/MNyTK.125.sz./ Bp., 1970. 

~5 Hev II. = Heves magye földrajzi nevei. II. A füzesabónyi járás. Közzétette 

Pelle Bélánm. f!i!llyTK.ll;I,.sz. Bp., 1975. 

1~ l-1ev.II~gyeföldrajzi 'nevei. III. A hevesi járás. Közzétette 

Pelle-Béláné. ~1NyTK. 145.sz. Bp., 1980. 

n" H."Fek~ajdúböszörmény helyneveinek adattára: t.f;\!yTK. lD2.sz.Bp., 1959. 

~( ~adház múlt~a és jelene /Hajd~Bihar megyei Levéltár Közleményei 

2. sz. Szerk. I(Qooróczi.Gyergy/ Gyula, 1972. 

V~ Hnánás = Hajdúnánás~k. Rácz István. Hajdúnánás, 1973. 

~~Hnt. = A magyar korona országainak hel~. Szerk. ~. 
Bp., 1892. 

)f Hoffmann IstváR, Szánútógépes helynévvizsgálatok a kLTE "'!agyar Nyelvtudományi 
~ 

Tanszékén /elóadás az 1986-os IV. Névtani Konferencián/ (Kézirat) Debrecen,1986. 
/ 

20 Hoffman!'!: Tapolcafő = Hoffmmm-Istváfl, Névtani vizsgálatol~ Tapolcafő he19nevei 

~pján /Bö$esészdo~s/. Debrecen, 1979. 

!..f HoffmanR-István, Tapolcafő földrajzi nevei: Studium VI /1975/, 5-39. /Acta 
~ , 

IUllenum Universitatis Debreceniensis de Ludovicc Kossuth Nominatae/ 

n Hortobágy = Hortobágy. Szerk. "ovácsGernelyné,Salamon-f"erenc. Bp., 1976. 
, ~~ 

3 ~ Inszsfi: l·lak6 = IRGimft· Géza, Földra jzi nevek névtudományi vizsgálata Gt,akó 
~ ~ 

környékének földrajzi nevei alapján) /Nyelvészeti Tanulmányok 14./ 8p.,1970. 

~~ Inszsfi-.Géza, t~ikrotoponimiai vizsgáll!!tok: Series Linguistica et Litteraria 
,~ , 

/Acta Academiae Paedagogicae Szegadiensis 1971/~. Szeged, 1971. 156-68. 

3t IR87Sfi·,Géza, Néhány Csongrád megyei határnév elemzése: Series Linguistica et 
;c:v:::x:x::xx; 

Littararia /Acta Academiae Paedagogicae Szegediensis 1971). Szeged ,1971. 

169-176. 
!rí; IRC2efi· Géza, Szeged környékéne!< földra jzi nevei: NytudÉrt. 22. sz. 8p., 196D. 

ilJ.~, Berekböszörmény földrajzi nevei: A Bihari t'lúzeum Évkönyve I. 
~'-

Berettyóújfalu, 1976. 311-9. 

'" It Jenei·-f"ernRG, Fejezetek 

~61-70. 
a győri vendégfogadól< történetéből: Arra-\bona II. 

v 

} 'f JÓkai,t.lór," tItore patriEl: Vasárnapi Ujság V /1858/, 517-8, 530-l, 542-3, 556-558, 
;:::;v::::x:v-: 

567-B, 577-8, 590-1, 602-3, 614. 
30 J.Sol:tész: Tumajdonnév = J.·Soltész--Katalin, A tulajdonnév funl<ciója $;r;' jelentése. 

;::::;::::x::ro ~t 
Bp., 1979. 
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~{ Jllhász-,tJezső, Nagykörú helynevei n·lagyar Névtani Dolgozatok 1./. Bp., 1976. 
~ 

i L Kálmán· Béla, Aliga: I~Ny: LXXII, 215-6. 
~ 

iJ Kaszás· József: A földrajzi nevek ingadozása: Nt.l:27-32 •. 
~ 

~\ KázrnBi': Il.ls~-Szigetköz = Kázmér t~iklós, Alsó Szigetköz földrD jzinevei l~iNy TK. 
~ ~ 

95.sz.l. Bp., 1957. 

JI KázmérM;iklós, ~\ földrajzi nevek egyik elméleti kérdéséhez: NévtudVi.zsg. 86-9. 
~ . 

j' Kiss· LajE§., Különös földrajzi nevek: NyI'. 106:219-33. 
~ .. 

q'L Kom. = Komárom megye földrajzi nevei. Szerk. Ba1ogh.Lajos fÍ"'.fJrdög FSi'en&; 
" . ~ ~'-' .. ..:/" ... " ,.~, - x;;; tudomanyos uanynok Or",ogF. es \/egh JOZS8L. űp., 1/f05. 

~ ~ 
~r ~DbP. = r~ Debrecen IPanoráma/. Bp., 1981. 

~f Kunszentmárton = ~I r(unszentmárton földrajzi nevei ISzo1nok megyei 

múzeumi adattár 2.1. Szolnok, 1965. 

100 '-'aczkó Géza, Játszi szóképzés: NyF. ft.9.sz. Bp., 1907. 
~~~ Ü 

Pl Lóvai: JózsaTört. = Lóvai··Béla, Józsa története a földrajzi nevek ti.U~róben . ..1.1".,..., I ~~H 

p2 C63:i1CZB: FöldÉL 2 = ~c;;'bajOS, Földrajzi nevBink é1ete2• Debrecen, 1967. - ~ 
/klny. '~nyj. )(III, 3-27). 

j"Jt;larácz László- Károly, Fertőd helynevei /t<lagyar Névtani Dolgozatol< 40./ .Bp. ,1983. 

I"" I'JészEÍÉllsnó Varqa fiária, Bazsi helynevei /Nagyar Névtani Dolgozatok 6./. Bp., 1978. 
_=V=~ 

!:J, ~.ezőberdny I = ~lolnár· Ambrus, f-\ bel terület története és helynevei: tlezőberény 
~ . 

története II. i'·lez6berény, 1973. 155-178. 

IGe MázllíöereID.)llili!ii, = .i\damik· H~-Hi'101rlá:r. Ambrus, i4eZ6berén~atárának története 
............. _ ::;::::;;::::;: c::c:::::::: 

r_éH ho1ynev8i: f1ez1íberény törtánete II. ~lez6berény, 1973. 119-1.53. 

1''/.~(KiSÚjSZálláSi tájszók: t4Ny.XIV, 211-14. 

= lJenczédy·Ii'·. -··Fábián? -·Rócz L- Ve1.csovné, A mai raaoyar nyelv5 . 
~ 

Bp., 1932.' 

Ao] tJlolnár József: Hajdúnánási Ilatárnovek és azok hagyományai /klny. a HajdtÍnáImíSi 
~ . . 

ReL Gmmnámium 1937-. 30. évi Ertesítőjéből/ Hajdúnánás, 1938. 

AAO t'lorvay. Péter, Kádárta helynevei /\/eszprémvámsgyei FÜzetek 1./ lileszprl'íli1, 19~.O. 
~ 

/U Nagy ·GziTck László, Eetyárélet a ICiskunságon. Bp., 1965. 
~ -

III ~or' .. László, Pásztorélot. a 1({.s!(\Jn!;iáfbon. Ep., 1959. _ =::: ::::::: a 
/'J Nagyenyed = Szabó T.Attila, I\datok nagyenyed XVI-XX. sZóízadi helyn8veinek 

:c::::::::::::; - --
ismeret.éhez. Kolozsvár, 1933. 

4Al Nánásinétlaf1~, Nyáregyháza helynevoi Inarwar névtani Dolgozatok 46·.i 
;::::;;:::::::: -

Sp., 1983. 

1 ND.. = i',1agY8f névtani üolgozatük 

NÉ. = Névtani Értesítő 

Ai? 40 év ::: negyven dv a magy.ar szál1odá:S,'" és ~ .. - ...; .' - .,..." vendegI par nl8TehDl. Szed,. 



Ballai·Károly és TáblJri-Kmmél. Bp., (<<-.n.). 

1)' NéprJ~r N8pr~ I-V. Főszerk. gcXili:.~P,}'lll~: Bp., 1977-82. 
N1~ Né'vtudVizsg. = ~;évtlldonányi vizsgálatoi<. PaisOezsü közreműködésével szerk. 

~10 

r-1ikesy Sám!or. -Bp., 1960. 
~ 

tt--Szabó Erzsébet, Nagyiván helynevei: t~Nyj. VIII. líJ2-3 
~V - • 

(jkori-lex. " dk;;ti Le::ikon I-II. Szerk. Peczl!i;[mos. Bp. 1902/1984-1904-1985-. 
~ 

26.sz. Bp., 1906. lJláhGábor, A debreceni ttyelvjárás:NyF. 
~ 
OmSz. = Ormánysági szótár. Szerk. Keresztes·-I<álmán. Bp., 1952. 

Osváth- Pál, Közbiztonságllnl< múltja ~ emlékei UI iéégi magyar élet 

~ntetésével). Bp., 1905. 

{Il P~: SzóvégSz.= ~, A magyar nyelv szóvégmutató szótára. Bp., 1%9. 

il\ ~ Tiszacsege földrajzi nevei:~il-lyj. XIII,135-tf4. 

m PBék. = Békés megye Pest~ Frigyes helynévgyűjtésében. Bevezette, jegyzetekkel 

ellátta és közzéteszi JankoviGhB.Déna~. ~~~, .f~~'3. 
fU!' ~7( P[ - Bácska = v~~ak-Bácska földrajzi nevei Pesty 

Frigyes kéziratos He1ynávtárátJan (A ba jai Tiirr István i,ltlzeur.l Kiadványai 

21.). Baja, 1973. 

Ali'/. Péter 08ms, Helynevek. NyI'. 9:381-3!féter László, Szeged környéld földrajzi 

nevek Tömörkény műveiben: NyI'. w: 93-102. 

nJ PF. = PéÍrniczl<yJózsefné, Pesty Frigyes halységnévtára, Fejér magye: Fejér 
~ ,,.,-

magyei Történeti Evkönyv ll. Székesfehérvár ,1977 . .1.,4- "O !J-

~H PGÖdNy. = Asztalos- István, f._ gödöllői járás nyugati részének földrajzi nevei 
~ 

Pesty :=rigyes kézinatos helysénn<5vtárában /r~úzeur.d Füzete!, 13. sz./ . 

Aszód, 1979. • 
1')0 PJk. = Fest y Frigyes kéziratos helynévtárából L Jászkunság. Közzéteszi 

Rr,nnár P,ndrás. !Cecsi<emét-Szolnok. 1978. • 
~ 

:::: Pastlf1szk ··r-1iklós _ .. Ta olcz8iné· Sérav S78bó tva, Pesty Frigyes 1864. 
~ 

évi helynév gyű jtése , Komárom magye. Tatabánya, 1977. 

,lZ PKSz. = Pesti[Frigyes kéziratGS halynéviilrából II. :Cülsó-Szolnok. Közzéteszi 

~drás. Kecskemét-Szolnok, 1979. 
cc 

1'f> PT. I-III. = Gaál Attila- - l(őhegyi t":ihály, Tolna megye 1'8sthy Frigyes helynév-
~~'1., () tfírában: A szekszárdi Séri Balogh ádál'1 j;tlzeufl Evl;önyve II-III 1971-72, 

271-332, IV-V (l~!73-7If), 297-339, VI-VII (1975-76), 279-360. 

4 ~y Püspökladány = Kocs!<és Cyula, Püspökladány li jkori iliöri:énete helynaveilJen. 
~ 

ICittd ja: Püspökladány nagyközség tanácsa, 1974. 

11í flaátz· Judit, Gödöllő selynevei Ct-1agyar tjévtani Dolg0t!Z\t0k 14.). Bp., 198L 
~ 
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1;( Rétköz = !<ias Lajos, Régi Rétt·;öz. Bp., 1961. 
~ 

~0~ ~, Hosszúhetény község földrajzi nevei (t'lTA DumíntlÍli Tudományos. 

Intézet Közlemények 5). Pécs, 1968. 

1\1 Reuter· Camilló, Kárász helynevei: tftNyj. VII 0.961), lDl-22 

RPC>t=::::ZVC 'l' -::- -, l~' 'I r-\:H""4-/." 'I lf;WiÁt'dI"E=t, IMt.l'W;''''~ I I~ 17) ~~, - <-SO L' ZSlnmond, ,·a'ilv .... ö Í!2> ....., ... J~K.f!,""'~ '"""J,,,,,,,,,IL: Baranyai ~~?""" .. 
w)r.:~'J(~ "'~ [;!e!ilYeiLeVéltá~70. 127-16l~. 

1'1° Róvai-:LGx . = Hévai nagy legikona I-XX. Bp., 1SlU-1927. 

Áh4 Ruehie1;rl. r1iklós, rlelynevek: Nyr. 3:44-6 • 
. ~ 

~L,~Schram Ferenc, Régi csárda- ééi fogacónevek: Nyr.91:485":80. 

1~~ ~d: Egy s mÉls az élő' dúlőnévanyagról: NévtudVizsg. B2-5. 
~ 

All Som. = Somogy r,l(~gye földrajzi nevei. Szerk. Papp· László és Vánh József.. Bp., 197b". 
~=V-:;;;;:;;:;:::: ~ 

1f Steine,: Zsigmond, Helynevek: NyI'. 2: 186-7 • 
~ 

1 4' Sugár IHtván, Gyöngyöspata földra jzi nevei IHátra i·~úzellm 9. sz. füaete). Eger, 1966. 
~ 

~~'f Szabó Fere1ic, 1\ dG l-alföldi betyárvilág If, gyulai Erk81 Ferc1(c ~1úzeum Kiadványai 
~ 

53-5~) Gyula, l%{!·. 

A ~a Szabó Ferenc, BatylÍrvilá[] Orosháza környékén a szabadságharc után: ,lJ, Szántó 
~ .. ,. l2.. \A. 

KoVács múzeum ÉVkönyve {~1-76. Oroslláza. 1959. 

107 Szabó Irm:'e, Helynevek Kisújszállásom NyI'. 1:230 . . ~ 
11'° Szallő· István, Az alföldi cHárdák pusztulása él szabéloságharc után: Debreceni 
~ 

KépeG Kalendáriom KXX, 76-80. 

1;/ SzaW T.lttila, Dés helynevei. IErdilHliyi Tudom3nyo Füzetek llll.sz.! Turda,1937. 
~ . 

dr," Szabó· T. Mtila, 1OO1ah Ilelynévtörténeti adatai a XIV-)(X.századlJan. IErdélvi 
~ . 
Tudományos Füzetek 86. Hz.I. Turtia, 1936. 

AíJSzabSz. I = Hező ,~ndrás, A baktalódi!ltházi járás fÖldrajzi nevei ISzabolcs-
~ 

Szatmár msOYo földrajzi nevei LI i\yiroDyháza, 1967. 

A ~~ SzabSz. II = Kálnási Árpád A fehérgyilrmsti járás fölor3 jzi nevei (Szabolcs-· 
~ 

Szatlnár megye földrajzi nevei 2.). Debrecen, J.9Gt~. 

r j I SzániIJó Imre, Zöld Harci: Az Egri: PecJagógiai Főiskola Évkönyvo II. Eoer, 1956. 
~ 

·477-91. 

1 i( SzegSz. = BáUntSándor, Szegedi s'zótál' I-II. [ip., 1957. 

~J~~Pi feliriltköltészetrGl: ~!ép[jnk és tiyelvlink III (1.931). 

{13-52. 

lí~Szente ",mold, Helynovek:Nyr. 26:li~2-3. 
~ . 

~jjSzinSz. =fkJ1afc)tGáb~::. - ~czl~~, t.1agym' szinoni88szóÜír. Bp., 1978. 

" Szűcs· I.: DbTÖrt. = Szűcs Istvén, Szabnd királyi Oabreczen város törtÉnelrr.e 
"Iob __.__. ~ 

I-III. Debrecen, 1871. 
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~J Szűcs Sándor, Betyárok, pandurok és egyéb regl 
~ 

4G~ Szúcs Sámlor, A régi Sárrét világa Bp., 19[~2. 
~ 

40? Szűcs· Sándor, Pusztai szabadok, Bp., 1957. 

~C~~;t, Tótl~om16s földrajzi. nevei: !(örös 
~ 

1Gr~, Gugyori: MNy.XLVI,183-4 .• 

1({Tol. = Tolna magye földrajzi nevei. Tudományos 

Józsaf. Bp., 1981. 
~ 

iCi Turi t4éGzáros István, Helynevek:Nyr.10:144. 
ro~ l.' Ut~TSz, I = Uj r,1agyar Tájszótár Első kötet 1\-0. 

Bp., 1979. 

hírességek. Bp., 1969. 

Népe II. Békéscsaba, 1957. 71-B4. 

irányitó ÖrdönFerenc-és lIé.'h 
~ ~ 

Főszerk. B. Lőrinczytva. 
~ 

{[,Urbán Teréz, Nyíregyháza utcanevei (:I1agyarNévtani Dolgozatok 8,). Bp., 1978. 
~ 

f (o Vajd. L = PeeBvin (]1l:1a· -~lati';evios La:os- Míohios J~ía. Bácstopolya és 
I -~ ~ ~ 

környéke földrajzi neveint3k adatt.ára .. (Vajdaság e1ységeinek földrajzi 

nevei l.). lJjvidék, 1975. 

A'(I Vajd. II.= PenavinOlga- it,ati:jevicsLa'os, Szabadka és környéke földrajzi .==== , 

1tz V~"d TIl = o) ..... . 

n8veinek adattára Vajdaság helységeinek földrajzi nevei 2). Ujvi-

dÉk, 1976. ·.tmliics. k2!" nshegyes és körnl1éké földrajzi 

mevemmelk adattára (Vajdaáághelységeinek földrajzi 

nevei 3. ). Újvidék, 1977. 

iP Vajd. V •. = Penavin.Olga.·.Hatijevics Lajos, Zenta és környéke földrajzi 
J ~.~ ~ 

nevei nek adattára (Uajdaság helységeinek földrajzi nevei 5) lJjvidék,1980. 

~1f4 Vajd. VI. = f'enavinOlga~1~, Szenttamás földrajzi neveinek 
~ )' adat.tára (Vajdaság helységeinek földrajzi nel/et 6 . lJjvidék, 1981-

ti.') Vajd. VII. = Penavin Olga - t4atijevicsLajos, Temerin éskÖrnyékG feldrajzi. ne-
~~ , 
vp.nel< adattára (Bajdaság földrajzi nevei 7 ). Ujvidék, 1982. 

I'f.' Vajd.VIII.= p~,". 
Kanizsa és környél;e földrajzi neveinek adattára 1. (Vajdaáág hely-

ségB!Ellek földrajzi nevei 8). Újvidék, 1982. 
1W! Vajd. If" = ~-1·4~ijev;C5-La.jos. Recse és környóke földrajzi navei-

~ )' nek adattára (Vajdaság halységeinek földrajzi nevei 9. Ujvidél~,19B3. 

C~bVámosi cs. = ZákoRyiF8ren~, A vámosi csárda. Veszprém és Vidéke Fmsz~üadása, 
~ 

1967. 

I~JVas = Vas. magye földrajzi nevei. Szerk. Palogh.Lajos és Végh József Szombathely, 

1982. 
~~ 
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Vésztő" DomokesZsuz5anna, Vésztő határának 
. P;YJ·~t· t 2 v· t" 19"" nevel: esz .... O 1;or Tme o. esz o, .~ Oc:; •• 

és~ bEl területéneh: földra jzi 

371-q·20. 

/ '( 1,'.'n.l'P wI I~ l I '\ 2 237 • -;~~u~_""",'",1~mii-8""s,,O. Y08V8-(: ... yr.: • 
11~ Vöres Ottó: Az órségi földrajzi nevek típusai: A Szombathelyi Tanárképző 

~ola Tudományos Közleményei II. Szombathely, 1930. JOl-21. 
17 3 Vp. r. = Vesz/Jrém r.li3gye földrajzi nevei I. fl tapolcai járás. szerk. 

lialonh Ul'iO$ 85 L1J:dög Fereno. Bp., 1982. 
~~ 

A510 Zoltail8E.~,{\ debreoeni városháza néoyszázéves tört8nete. 1531-1931. (klny. a 
~ 

Donrecani !(épQi3 Kalencláril1m 1932. 8vi folyamából) . Debreoen, 1931. 

(6r Zolt;li la'jos: i\ reg1 Oebreoenből. A polgári szabacI bomérés (lüny. a Debre

~es !<alendáriQt:\'l.1937. évi folyamából). Debrecen, 1936. 

1 /( ~o1tai Lajos, Dehrecen 8 török Uralom végén. - A vá.ros héztartása 1662-1692. 

~ a t!:agyar Gazciaságtör'cénelmi szemléből) , Bp., 1905. 

Att ZoltaiLajos, Debreceni halmok, hegyek. Debrecen, 1933. 
It! z~, Debrecen vizei. Debrecen, 1935. 

I i í z~, t,1ikor keletkeztek Debrecron határában 8 pusztai csárdák: 
~ 

Debreceni Szemle VIII /1934/, 271-82. 

Zalaegerszeg, 
= Zala megye földrajzi nevei. Szerk. Papp László és Vénh József. 

~~ 
1964. 

IJe Zala 

~ S-I Zsolt ZSir:mond, 30n8 község helynevei (sepnratum): Baranyai helytörténetírác 

~8aranya m8~lYei Lovélttír t~vl(Önyv<1). Pécs, 1973. 
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l<iegészítésa ,-felhaszRál t- iretlalemés 

fel'l'ásek;jegyzékéhez- , 

Balassa = Balassa-József, A magyar nyelv szótára I-II. Bp., 1940. 
::z=:::;::::;:: 'C;:::C::::> ~ 

~. = ~ A magyar ,nyelv teljes szótára I-II. Bp., J 
~. = reesGel'!il?:!;Y és ~~,g;;,. A magyar nyelv szótára I-VI., (Buda)Pest, 

1862-1874. ' 

ObP. = l. Kovácsné 

DebrlHn. =~ánXi-Szab6 
DebrlP. = Kovácsné ,;ObP. 

Hí GerstAe!>.Kái(o~agyar - 'ftémet földrajzi nevek Komárom megyében: MNyTK.160.3z.181-3. 
v~ e I 

11' Kovács~iJániel, A belterület i nevek kérdéséhéz: MNyTI<.160.sz.l69-71. 
VZ;::::::;:::::<><::> <>- . 

~1~ ~: Hiv. = ~~ A magyar hivatalos helységnévadás. Bp., 1982. 

ol' Mező-András, Korona: NE. 6:61-2 
v,..-......z:><::::::;::: ..... 

IJl t4Tsz. = ~1agyar Tá~szótár I-II. Szerk.: Szinnyei József. Bp., 1893--1901. 

1,JJ ~Ferenc.l. A patil~anevek ke1etkezésmódjai: r~NyTK. 160.sz.235-9 

10.,1 ~B:2.kjt Az intézménynevek egy csoport járól: MNyTK. 160.5z,.241-3 

, 1a?~t~-~, Földrajzi neveink helyesírásához: MNyj. XVII, 159-171 

, 70) SzamSz. = -~y~i~t, Szamoshá~i szótár I-II. Bp., 1935-36. 

S'l,bLSr;~ 7(?~ Szb-hSzót. = Szerbhorvát - magyar kéziszótár. Szerk.: ~s,?vi~-E., §~ 
Bp., 1967. 

~oTTESz. = A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára I-III. Főszerk. Benkő--~oráRd 
:;;:;:::::::::: c:::> 

Bp., lii/67-76. 

qt;( T-,--Kapi-Irma - Terek·-Gá!;llll', Régi "kocsmák" az Ipolyvölgyben: ~1Nyj.V,164-6. 
~ ;;Z:=><:>"'CJ<-
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