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A munka ismertetése előtt érdemes fölsorolni a sorozat eddigi

köteteit. 1. GEORG HELLER und KARL NEHRING: Comitatus SiJ:mien-

sIs. München, 1973.; 2. K. NEHRING: Comltatus Bachiensis et Bodrogi-

ensis. München, 1974.; 3. G. HELLER:· Comltatus Poseganensis. Mün-

chen, 1.975.; 4. K. NEHRING: Comltatus Barsiensis. München, 1.975.;

5. K. NEHRING: Comltatus Arvensis. München, 1976.; 6. G. HELLER:

Comltatus Veroecensis. München, 1976.

A jelen kötet rövid bevezetés után (5) a helységek mai név-

alakjainak betl1rendjében közli az adatokat. A történeti, ma már meg-

váll:ozott nevek is szerepelnek a fölsorolásban, de ezek mellett csak

utalást találunk a mostani névalakra, ahol a helység nevének minden

történeti előfordulása megtalálható.

A történeti neveket a lehető· legegyszerilbb és legáttekinthetőbb

fö!sorolásban kapjuk. Elöl áll mindig az előfordulási évszám, utána

~zövegkörnyezet nélkül a betlihÍv történeti adat, amely után - ha el'-

re mód van - röviCÚtés utal a helység jellegére, státusára. Végül min-

den egyes adat után zárójelben áll a rövidÍtett forrásjelzet.

A nyomtatásban is megjelent forrásokon kÍvüllevéltárak,. első-

sorban összeÍrások adatait is adja a füzet. Közlései· a legkorábban

följegyzett nevektől egészen a XX. századi adatokig tartanak.

Elgondolkodtatnak ezek a kiadványok. Ilyen terjedelemben lehet

vajon valamennyire ls teljes adattárat adni? Van-.e értelme az efféle

közléseknek? Egy nagyon lényeges föltéUenül van: lelkiismeretfurda-

Mst keltenek az itthoni kutatókban, hogy Ilyen jellegG munkát kiilf"ól-

dön kell elvégezni, a föltárás szempontjából mostohább körülmények

között. Mind a nyomtatott mind pedig a levéltári források hagyobb

számban állnak itthon rendelkezésünkre, hogy teljesebb, hasznosabb

adattárakat készÍthessünk kevesebb munkával, kisebb fáradsággal.

Sajnos nagyon kevesünket bánthat a lelkiismeret, hiszen alig jut el

néhány példány ezekből a füzetekből Magyarországra, s nem is hasz-

náljuk, nem is igen ismerjük őket, pedig jók, pontosak, csak hiányosak.
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