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A Hódszertani kérdések cim<i.fejezetben a szerzők elmond-

ják, hogy a vidék mai és történeti földrajzinév-anyagából, a

mai növényföldrajzi képből, továbbá a mai népi növényismeret-

ből próbáltak következtetni a hajdani növényföldrajzi viszo-

nyokra, a természetes növénytakaróban beállott változásokra, a

növény~etnek a névadásban játszott szerepére stb.

A következő fejezetben először az általános növényföld-

rajzi fogalmakat közlik, majd szócikkszerden felsorolják az e-

gyes növénycsoportokat alkotó növényneveket. Az alkalmazott

csoportosf.tás jelöléstani, onomasziológiai. C{mszóként azt a

kö""nevet emel ték ki, amelyből a földrajziihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArrevek kialakulha t-

tak, majd zárójelben felsorolják a fontosabb alakváltozatokat

is. A f"öldrajzi neveket f"alvanként és időrendben közlik.

A · Történeti növényföldrajz cim~ fejezetben képet kapULll~

a táj egység természetes ökológiai rendszeréről, és a népi nö-

vényismeret mélységéről.

Végül a szerzők levonják az általános névtani következ-

tetéseket. A névadás ind:ÍtéJ.r.átkutatva két tényezőt emelnele

ki: az egyik a növény felt~~ő volta, a másik hasznossága az

ember számára. Növényzeti csoportole szerint legfontosabb név-

adók a lombhullató erdők, legkisebb szerepük pedig a fenyve-

seknek, tőzeglápoknak és csarabosoknak volt.

SÁRKÖZI ZOLTÁN ÉS SÁNDOR ISTVÁN /SZERK./: HEZŐI\:ÖVESD V.Á.'lOS

HONOGRÁFIÁJA.

Mezőkövesd, 1976. 796HGFEDCBAp .

A helység neve legelőször l275-ben bukkan fel. A kötetet

a 700. év.forduló tiszteletére adta ld a városi tanács. E he-

lyütt nem célunk a teljes monográfia ismertetése, csupán a név-

tudományi vonatkozásokra térünk ki.

A hatalmas kötet foglalkozik ~Iezőkövesd földrajzi nevei-

vel is /27--33/. PATAKI ISTVÁN tanár gyiljteményét tartalmazza.
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:.ö::::i a zzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1,~58., az 1929. és az lS70. évi u ccarrevek.cihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt , illot-

v e b e Lt e r-u.Lot í, .ne vo k e t ; ~!ező!~övesde.n az u ec an éva dá s na.k érde-

kes f or-raá j a li;:;-yelhetomeg; a bokros{tás. Így az u ccák a t el-

ne ...·eztek férI'i-, illetőleg női nevekről lLajos k0~, ~lárta ut-

cai, f'anevel:rol /Juharla utcai, virágnevel=61 !1'ulipau ut,ca/,

me::o.:;azdasági term.!lkekről /Szilva u./. fermészoteseu aL: ~jabb

elnevezések itt is t;Yökeret vertek /Tac.ácsköztársaság ~tja/.

A ..•.áros egyes részeinek a noyét is közli a s:;;erző/rÖklitty/,

valamint a k ö zku tak elnevezései t is /Háfis/. Sajnos, egy te-

lepü~ósrész lés kútjának a/ neve kimaradt a felsorolásból,

pedig épp k ozpon rL helyeu fekszik /Rütyi, illetve Rütyi-kÚt/.

A külterület neveinek gyŰjtése levéltárban történt. XVII. szá-

zadi dŰlőneveket is találunk, oajd az 1851-es térkép és az

1858-as telekkönyv alapján sorolja fel a szerző a dUloneve-

ket, végül az 1928-as kataszteri térkép adatait közli. Itt

már nincs utalás arra, hogy melyik az élő név közülük.

SmÖZI ZOLTÁN levéltári kutatások alapján ismerteti He-

z ők övesd történetét lZ75-tol 1915-ig. Igen alapos munkát v'ég-

zett. Dizonyitja az is, hogy több helyütt közli a helység sze-

mélyneveit. Az 1548-as dézsmajegyzé,k kövesdi neveit is felso-

rolja. Ennek a felsorolásnak az a szépséghibája, hogy a neve-

ket némiképpen modernizálta, azaz közelebb hozta őket a mai

helyes {ráshoz. L:özli az 1550. és az 1559. évi deftere,k köves-

di neveit is /Káldy-Nagy Gyula sz{vessée-éből/. Ezekből is vi-

láGosak a már többször emlitett nevek, pl. Háti, Petre, Dimit-

ri, Albert stb. A vezetékneve~~el kapcsolatosan is hasonl6 a

helyzet /Hiszáros, Hirvát/. A következo összefrás 1682-ből va-

16, eztán ismerteti a szerző az 1676 /t/-bWl megkezdett anya-

könyv néhány lapját, az 1700-as é vekbő L is bőséges névanyagot

/főként vezetékneveket/ kaphatur~. A történeti rész /39--173

a jegyzetekkel együtt/ elszórtan is tartalmaz neveket. Érté-

két külön is növeli az, hogy silr~ közöl az oklevelekről, a

dézsmajegyzékről, a delterről, az anyakönyvről meglepően jó

fényképmásolatokat, {gy a kutatók ellenőrizni is tudják aZ

adatokat. A nevekre vonatkoz6an nem von le következtetéseket,

ezt a Hatyóföld több számában megtette S6.r.·özi Zoltán.



xrzsna LAJOS

SÁ..'mOHISTVÁli /773--85/ a matyó név eredetével foglalko-

'zik • .i:«~szletos olemzése sok mindenre kitér, de a TLSZ.-t new.

vette f'igyelembe. A "maihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt yó " névről nem tudurilc meg többet, mLn t

amit a TESZ. is k.o z ö L 't ;

/
lliányoltuk a kön}-vből a jelenlegi /vagy éppen a közelmult/

vezetékneveit, a keresztneveket pedig Icü.Lörrö s en , hiszen .:ező-

kövesdnek a névadása naGYon érdekes, nom beszélve a becenevek-

r-őL, Annak idején, ko ve sd í, gimnazista koromban a kövesdi legé-

nyeket pl. ~-k...'"1ak neveztük. A ragadv:ínynevel~et uGYan közöl-

te már llERlillLYKAROLY/A m ez ő kove s d í, matyó nép élete. :--:épraj-

zi Füze t ok 8. 19J9. 29--Jl/, valószín(Üeg ezért oaradt ld a

monográfiából a ragadványnevek tára. Igaz, ezt rövidesen pó-

tol ta PINTÉR.HÁRTA/Hezőkövesd ré6ebbi r-a.gadvárryne ve t . ~· rsZA .

24. sz./.

TOVÁBBISZÖVBGKÖZLÉSEKPESTY FRIGYESI-IBLY~ITVT_\.r1ÁEóL

A Névtani ÉrtosÚő 2. számában JUJJi.sZ DI.;ZSÖa PESTY FiU-

GYBShelynévtárából Icé s z ü Lt forráslcözléseket ismertetve öt ön-

álló kötetben megjelent k í.advá.nrrya .L f'oglalkozi1c. EzekkeL 0b ''!-

időben mtizeumi, illetve levéltári évkönyvek~en is megiildult a

helynévtár anyagának közreadása. Eddig a Tolna oegyei és a Fe-

jér megyei gyffjtés látott ilyen módon napvilágot. /GAAL ATfI-

LA -- KŐlIEGYIHL"iÁLY,Tolna megye Pes ty Frigyes helynévtárá-

ban 1. rész. A Szekszárdi Balogh Ádám Htizeum b'vkönyve II-Ill

/l971-72~ 271-332; II. rész. Uo. IV-V /1973-l974~ 297-339;

Ill. rész. Uo. VI-\~I/ /1975-1976/ 279-360. - Pesty Fri~/es

helységnévtára, Fejér megye. Bevezette, közreadja és jegyze-

tekkel ellátta: PÁ2.1.L"\fICZKYJÓZSEFI.•'É. Fejér megyei Történeti

Évkönyv 11/1977/ 161-305./.

A hasonló forrásközlések gyakorlatánale megfelelően a köz-

readók a bevezeto részben PESTYhe1ynévg)~jtésének történetét

tárgyalják. GAÁLés KŐHEGYIaz Utasítás és a kéxdö{v teljes
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