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1965-ben indult meg Heves megyében a földrajzi nevek gyGjtése.
A mun~a egyidejűleg kezdődött el a gyöngyösi, a füzesabonyi, a
hatvani és a hevesi járásban. Az első kiemelkedő eredményt Az
egri járás c!m~ kötet megjelenése mutatta, s öt évvel később,
1975-ben adták ki a füzesabonyi járás földrajzi neveit.

A kötet 17 község bel- és külterületének'névanyagát tar-
talmazza. A járás területe 60 524 ha, lakosainak száma 39 064.
A névváltozatokkal kb. 5000 nevet gy~jtöttek össze. A munkát
Pelle Béláné vezetésével jórészt középiskolások végezték.

Már korábban is felmerült az a kérdés, hogy az önkéntes
gy~jtők, Wa gimnazisták alkalmasak-e a módszertani követelmé-
nyek megtartására, a filológiai pontosságra, főleg pedig fel-
írják-e a teljes névanyagot.- /MNy. LXIV. 482/ A Pelle Béláné
által kiképzett diákok olyan vidékek neveit gyGjtötték össze,
melyet maguk is jól ismernek, s szakemberek ellenőrizték a vég-
zett munkát. Mivel egyszeri gy~jtés után az anyag kevésnek bi-
zonyult, újabb feljegyzéseket végeztek. Végh József véleménye
szerint "a nevek mennyisége elsőrangú kérdés. Ha a gy~jtő na-
gyon kevés nevet írt fel, valószinűleg felületesen végezte a
munkáját, nem járta be adatközlőjével a határt. Ha a névanyag
kevés, a gyújtést megismételtetjük. kiegészíttetjük.-/MNy.
LXIV. 482-3/ Ezt az elvet követték a hevesiek is.

Nehéz feladat várt rájuk a lejegyzés szempontjáb61. A
járás nem tiszta nyelvjárási egység: keveredik a palóc, a ti-
szántúli zárt a-ző, az északkeleti nyílt e-ző nyelvjárás. Több
palóc sajátságot is őriz a füzesabonyi járás névanyaga: pl. a
palatális ly,vagy más palatális mássalhangz6jelenik meg: Kom-
pótyi út: Kompóti út /69/6/, Bodi hármas: Bogyi hármas /79/
229/. Sok gondot okozott számukra a magánhangzók jelölése.
Ugyanaz a név sok helyen előfordul hosszú és rövid tőhangzós
változatban. Ilyen esetben mindkét alakot jelölték. A hangtani
feljegyzésekben a zalai kötet gyakorlatát követték. Feltüntet-
ték a zártzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe hangot. a palatális l~, a magánhangz6k hosszúsá-
gát és rövidségét, valamint a köznyelvitől eltérő hasonulást.

NA földrajzi név-gyajtésben nem elegendő a ma élő anyag
feljegyzése, hanem a történeti forrásokban, térképeken levő
régi anyag összegyűjtése is szükséges." jMNy.LXIV 482/. E
kötet értékét is növeli, hogya Pesty-féle anyago{ felvették
az adattárba, és a közzétevő - ahol tudta -- lokalizálta. A
kataszteri térképek neveit is fölhasználták. Ez azért is volt
nagyon fontos, mert a határösszevonások miatt a tsz-ek sok he-
lyen számokkal é5 betakkel jelölik a területeket. Pslle Bélá-
né é5 Végh József is hiányolja. hogy sem az egri, sem a jelen
kötethez nem mellékelték a földrajzi köznevek értelmező szó-
tárát. Az adattár 5z~kszavú, nem tartalmazza a gy~jtők szemé-
lyes véleményét, csupán az olyan észrevételeket jegyzik meg,
amelyek a névélettan szempontjából nagyon fontosak: ismerik-e
az adatközlők a helynevet, használják-e, ha a tereptárgy már
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nincs meg, él-e még a név stb, Minden községhez mellékeltek
egy-egy térképvázlatot, A számozás zsufoltsága a nyilakkal
törénő kiterjedés-jelölést nem tette lehetövé,

Az adattár felépítése a következö: az első bekezdés a
község népi nevét adja, majd közli a hol? honnan? hová? kér-
désre felelő helyhatározóragos alakot és az -i képzös formát,
Ezt követi a falu területének és lakosságának számadata fez
Poroszlónál kimaradt 104. 1,/. EzutánzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa Pesty-féle történeti
adatokat, a kataszteri térkép neveit és élönyelvi anyagot kö-
zölnek a falu eredetére vonatkozóan, A második bekezdé~ a bel-
területi, a harmadik a külterületi neveket tartalmazza, Első-
ként mindigZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAB népi név szerepel, majd a hivatalos név szögle-
tes zárójelben, Ez idéz elő olyan ismétlést, mint pl, 15/18:
"Dézsmakert: Bikaistálló /Nagy Sándor u/ U, Károlyi gróf le-
rakodókertje volt, Bikaistálló állt itt" és 15/20: "Bikais-
tál16: Dézsmakert /Fejlődés u/ U." Ezek 8Z ismétlések azért
szükségesek, mert a népi és hivatalos nevek nem mindig fedik
egymást: egy népi névhez több hivatalos név is járulhat. js
ford1tva. A népi nevet és ejtésváltozatát kettöspont választja
el: pl, 17/88. Birkalegelő: Toklyójárás: Tokjójárás,A negye-
dik bekezdés olyan történeti adatokat közöl. melyeket az adat-
közlök már nem ismernek, Ezek a nevek élettana szempontjából
sokatmondóak: pl. 103. 1. "Az adatközlők P. /=Pesty/ nevét nem
ismerik: Dobre, Nagyosztály, Szárazbeői gyepre járó. Szárazbe-
öi puszta, Felső, középső és als6részl Súgárok, Forgó Fenek.
Középsö Nagy-nyilas, P, nevét ismerik. de lokalizálni nem tud-
ják: Rózsásközép, Szab6 Imre rész. Sarudi utrajáró. Alsó. fel-
ső és középső nyilasok," Mivel a lejegyzésben nem jelölik a
félhosszú magánhangzókat, a diftongusokatés a finomabb hang-
színváltozatokat, lényeges, hogy az utolsó bekezdésben kiejté-
si megjegyzések címszó alatt néhány fontos észrevételt közöl-
nek, pl, 53. 1, vasút, vasúti, Nagyúti. vagy 35, 1, "Néhány
névben hallható az ly hang". pl, Gőjaház : Gólyaház, Hajag-
domb: Halyag-domb, "Palócos még a t hang jésítése is". pl,
keresztyik, kútyi, Végül a gy6jtők és adatközlők nevének fel-
sorol~sa következik, A gy6jtőkről a legnagyobb elismeréssel
szólhatunk, Voltaképpen 24 középiskolás és néhány tanár lel-
kes, pontos munkáját tartjuk kezünkben, Bebizonyosodott az
amit a közzétevő mondott tanítványairól: "a helyszíni gy6j-
tésben a legjobban a középiskolás diákok foglalkoztathatók"
IMNyTK, 144,dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA5 1 , "Képesek az alapvető tudományos követelmények
teljesítésére, általában fegyelmezetten tartják magukat a ka-
pott szempontokhoz, Ugyanakkor természetesen rendszeres ellen-
őrzésre van szükség" luo,/, Az ellenőrzés egy részét Végh ~ó-
zsef végezte el,

A kiadvány tudományos célokra készült, tömör. a sokszor
előforduló adatokat rövidíti, Könnyen kezelhető, egy-egy adat
a Mutat6 segítségével hamar visszakereshető, A Mutató közli
mind az összetett neveket, mind pedig a földrajzi közneveket,
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