
objektumnak több neve is volt,' akkor ennek cédulá.it a későbbiekben

összekapcsolva együtt kezeltem. Ugyanazon név kiejtési változatai ter-

mészetesen mindig egy cédulára kerültek. .• A cédulák átmeneti formát

. jelentenek a gyÜjtőftlzet és a földolgozás rendezettsége között. Minden

településről elkészítettem a végleges térképet. Erre nem a neveket ~

tam föl, hanem a megfelelő helyre az obi~ktum számát. A számozást

a belterülettel kezdtem, s folytatólag ezután, következtek a külterületre

utaló számok balról jobbra haladva növekvő rendben.

A (öldolgozás további. teendőit még ezután kell elvégeznem. Ép-

pen ezért erre már nem térek ,ki, csak utalok rá, hogy anyagom vég-

ső formába öntés ének főbb szenpontjait én is abból a gyi1jtési utasÍ-

tásból veszem,- amelyet Jakab LászIÓ ámtott öss.ze Szabolcs--Szat-

már ~egye helyneveinek ös-szegyÍijtéséhez, s amelynek alepján A bak-

talórántházi járás földrajzi nevei dmll kötet is készült.~ Ettől csak egy-

két kisebb részletkérdésben szándékozom majd eltérni.

KÁLNÁSI ÁRPÁD

A BÉKÉS MEGYÉBEN MEGINDULTHELYNÉVGYŰJTÉSRŐL

ÉS AZ EDDIG MEGJELÉNT NÉvrANI MUNKÁKRÓL'

Az ország többi megyéjéhez hasonlóan Békés megyében is el-

kezdődött a helyn~vek szervezett gyl{jtése~-Mintegy féléves előkészl.tő

munka után a szarvasi és a szeghalmi járásban indult meg a gyl1jtés

1979 májusában. Előzőleg a két járás gy{ijtői egynapos előkész1tő ta-

nácskozáson vettek részt Gyomán, ahol Ördög Ferenc, Balogh Lajos

és Bognár András tartott előadást. Ekkor kapták meg a munkához

szükséges segédanyagokat is a gyi.[jtők.A terv szerint 3-4 évig tart

majd a gyl1jtési munkaszakasz, de megpróbáljuk majd folyamatosan vé-

gezni az ellenőrzést is. Évant~két-két új járásban indÍtjuk be a munkát.

A helynevek gytijtéséhez az anyagi föltételeket a Békés. megyei

Tanács V.B. biztosÍtja. A munka közvetlen irányitÓja ittfKöteles Lajos

által vezetett Tudományos-Koordinációs Bizottság, szakmai felelőse

pedig HévvÍzi' Sándor~-Munkánkat az MTA Nyelvtudományi Intézete tá-

mogatja erkölcsi és szakmai segitségnyújtáss~- SzámÍthatunk továbbá

a Hazafias Népfront megyei és községi szervezeteire is. Alábbiakban

fölsoroiom azokat a munkákat, amelyek helynevekkel vagy azokkal is

foglalkoznak megyénk területéről.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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BALOGH IS'l'VÁN,'l'anyák és majorok Békés megyében p. XVIII-XIX.

században. Gyula, 1961.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlA gyulai Erkel Ferenc Múzeum Kiad-

ványai. 25. sz';

BECSE! JÓZSEF: Békés megye kÜnérületi rtépessége. Békési Élet,~

továbbiakban: BÉ.) 19730{3.

BECSE! JÓZSEF: Gyula. telepü1ésrendje. BÉ. 1979/3.

CSIPES AN'l'AL, Békés megye élete a XVI. században. Békéscsaba,

1976. jForráskiadványok a Békés megyei Levéltárból. (~. tov,áb-

biakban: FkBmLt.) 7. sz.f

DOMOKOSZSUZSANNA: Vésztö határának és belterületének földrajzi

nevei. ••Vésztö története. Szerk.: SZABÓ FERENC. Vésztö, 1973·.

385-435.

EMBER GYŐZŐ, Az újl'atelepülö Békés megyeXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe l s ö összeirásai.171..5-

-1730. Béjc:éscsaba, 1.97:.7./FkBmLt. 8. sz:!

EPERJESSY KÁLMÁN: Bé~és megye az első katonai felvétel (1782-

-85) országleirásaibar4 -Körös' Népe :l963/IV.

GAÁL JÓZSEF (szerk.). Dévavárrya nagyközségtörténete.- Dévavá.-

nya.- 1978.

HA.JDÓ MIHÁLY:A Vásárhelyi-puszta helynevei. .••P~asztélet a vásár-

helyi pusztán. Szer.ko: NAGY GYULA. Békéscsaba. 1975. 71-1:18.

(A jelenleg Békés megyéhez tartozó .Kardoskút és i'atársánc

helyneveit is tartalina=a.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
"', , .HEVVIZISANDOR: Gyoma íoIdrajzi nevei. -Gyomal tanulmányok. Szerk.

SZABÓ FERENC. Gyoma, 1977. 421-483.

HÉVVÍZISÁNDOR: Gyoma Íóldrajzi köznevei. BÉ. 1979/3.

IMPLOMJÓZSEF, Olvasókönyv .Békés megye történetéhez II. 1695-

-1848. Békéscsaba. 1971.· /FkBmLt. 4. sz.f

KRAJKÓ GYULA (szerk.), Békés megye gazdasági földrajza.- Békés-

csaba, 1974.

KRIS'l'Ó GYULA, Olvasókönyv Békés megye történetéhez 1. Ahonfog-

laiástól 1715-ig. Békéscsaba, 1967. /FkBmLt. 1. sz.f

ADAMIK MIHÁLYNÉ- MOLNÁRAMBRUS: Mezöberény határának

története és helynevei. 2Mezöberény története. Szerk.: SZAl3Ó

FERENC.· Mezöberény, 1973. II, 119-153.

MOLNÁRAMBRUS; A belterület története és helynevei •• Uo.1S5-178.

PE'l'IK AMBRUS, Békés megye. leÍrása. 1784. Sajtó ~ rendezte:

DANKÓ IMRE. Gyula, 196:1.GFEDCBA
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szUCS SÁNDOR, Régi .magyarvf~g.- B~- 1977. (Sok Békés me-

gyei vonatko~ssa.r. helynévvel.)

TÁBORI GYÖRGY:Tótkomlós földrajzi nevei. Körös Népe. 1957/2 •

.VÉGH JÓZSEF: .A földrajzi nevek gyl1j1;ésénekjelentősége és m.ód-

szere. Békéscsaba, 1968. /Kö:'ósmenti HonismereU Közlemények.

2. sz.f

A közelj~ben jelenik meg Békés város monográ.tiája és BaUo-

nya helytörténeti kötete. amelyek nt ndegyikében. lesznek névtani. vonat,-.

kozású tanulmányok.

HÉvvfZI SÁNDOR

LEVÉLRÉSZLETVARSÓBÓL

Ná.h.ulk.a '1'anszéken, ha ,Jól emlékszem. csak egy- valamelyest

ide tartozó szakdolgozat készüL- Szerzője Nowakowska Zuzanna. a ,

dolgozaXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe lm e : Imiona chrzestnezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAw Egerze w XIX i XX wiek\.l (AXIX.-

és XX'- századi egri keresztnevek), 1.968. 132 lap."A dolgozat Jan

Reychman.· akkori mb. tanszékvezetöhöz készült.

CSAPLÁRos ISTVÁN

SAJÁT HÁZTÁJUNKRÓL

Bizonyosan sokak számára föltlInfy-hogya Névtani Ér~esltö szer-

kesztői nem egy munkahelyen, még csak. nem is egy v-árosban dolgoz-

nak. Talán egyesek gondolkodt.ak is ,azon, hogyan osztjlJk meg a szer-

kesztési mtmkát.-Az első szám nehézkes eJk.és~ltének egyik oka az

volt, hogy mindketten átnéztünk minden cikket. kéziratot. s két helyen

is gépeltettük az anyagot. A hosszadalmas előállÍtáson kÍvül a külalak

is kárát látta ennek, amire jogosan hlvták íó! tötilen. is a figyelmünket.

A jövőben úgy kÍvánjuk megosztani a mWlkát. hogy- minden páros

számot Mező András, minden páratlant Hajdú Mihály készít elő n)'Ont-

dal m\.lnkálatra. Kérjük kedves munketér-sednkat, hogy tanlllmányaikat,

cikkeiket már annak figyelembevételével küldjék el Mező András (~

egyháza, Pf.166. 4401) vagy Hajdú Mihály (Budapest, Pf. 107. 1364) d-

mére, hogy páros vagy páratlan számba szánják munkájukat. A sok-

szorosltást továbbra is az ElIl'E Sokszorosító Üzeme végzi az eddigi

eljárássaJ..
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