
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, kove 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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szövegéll kiVÜl közli a Helytartótanácsnak a névgydjtés ügyé-

ben Tolna vároegyéhez intézctt.leiratát és a mw"ka befejezé-

sét sürgető {,.jabbleiratát. PÁR.'ITCZh.'YJÓZSEFNÉ kivonatosan köz-

li az utasítást és a kérdö{vet, röviden vázolja Fejér megye

köziGazgatási beosztásának változásait l693-tól 1862-ig.

l·lindkéts~övegközlés az l864-ben érvényben LezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvő közigaz-

gatási beosctihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAá st veszi alapul, igy a Tolna megyei publilmció-

ban az 1950-ben Somogy megyéhez csatolt községek /Bedeg, Ká-

nya, Tengöd és Tótkér/ is szerepelnek; a Fejér megyeiben meg-

találbutók a Komárom megyéhez átcsatoltBakonysárkány, a ma

Pest megyéhez tartozó Batta /Százhalombatta/, Diósd, Érd, Pusz-

tazámor, Sóskut és Tárnok, valamint a Veszprém megyéhez átke-

rült Inota adatai. Ennek megfelelően viszont hiányoznak a Ba-

ranyából /Zsibrik/, illetve Pest-Pilis-Solt-Kiskun vá1cmegyé-

böl /Bogyiszló/ Tolna megyéhez, valamint a Veszprém megyéből

/Dakonycsernye és az enyingi járás/, továbbá Somogy megyéből

/Szabadh{dvég/ Fejér megyéhez csatolt helységek. A kiválasz-

tott t oz-ü.Le t teljes anyagát közzéteszile. Hegtartották a hely-

ségelmek azt a sorrendjét, ahogyan az OSZK-ban őrzött kérirat-

ban következnek egymás után. /A Fejér megyeieket a közreadó

sorszámmal látta el./. Hiányoznak viszont a térbeli tájékozó-

dást megkönny{ tő térképmellékletele.

A Tolna megyei anyag közlése bet~~, az eredeti szöveg

következetlenségeit is megtartották, "•••hiszen nem tudtuk el-

dönteni, hogy egyazon névnek különbözo módon történo lejegyzé-

se közül melyik volt a közhasználat~ helynév-•••" Csak a hossz{,.

ékezeteknél tettek engedményt: "Nem jelöltük viszont a hossz~

ékezeteket, ha szemmel láthatóan csak az irás lendületéből a-

dódtak, s a szöveg helyes{rása nem követeli meg azokat." "Vál-

tozás az eredeti kéziraton csak a kirívó helyes{rási hibák e-

setében történt" - {rja PÁRNICZKY JÓZSEFNÉ. A közreadott szö-

veg azonban ennél nagyobb mér~ beavatkozásra enged következ-

tetni. Ennek illusztrálására Bakonysárkány elso mondatát muta-

tom be: "1. Ezen Bakony Sárkány fekszik Fehér megyének egészen

az északnyugoti részén, a Sárnielléld járásban." /174./ Ugyan-

ez a Komárom megyei kötetben:n1ör Ezen Bakony Sárkány fekszilc



b e .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fehérmeeyénel<: egészen az északnyugotti részén Sármellyél~izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJa,..

r-á.s ba , ezen ••• " /PASTDTSZKY HIKLÓS - TAPOLCAIHÉ S•.L.'UI SZABÓ ÉV~,

.?esty Frigyes 1864. évi helynévgy{{jtése, Komárom !:legye.["Tata-ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

bárrya , 197,:},7i;./.

A Tolna megyei szövegközlés t nruta tó zár ja le r amelyben

ú1inden helynevet és szet:lé1ynevet :feltiintetnel.l:,közéjük beso-

r-oLva szcrep eLn elc a tárgyr~utató e:Ímszavai' is /elpusztult tele-

pülések, helynévmagyarázó monda, történet, malmok, r-á cok stb/.

Az összetett helyneveket felbontva is mutatózzák, bár ennek

megvalós:Ítása korántsem teljes. Pl. az ~tmutatóban szereplő

l;ac;yÖkör pal é név "Ökör palé, :ragy!lfelbontott változatát is

hiába keressük a mutatóban. A Fejér megyei közlésnek nincs kü-

lön lUutatója, az egész évkönyvhőz készitett liely-, név- és

tárgy- muta tóba / J29-3J6. / - nyilván terjedelmi okok miatt

sajnos csak a hel)'levo~~ek elenyészően kis része kerüD.etett

liA hclynévgy\ljter:lény értelmezése, .tudományos feldolgozá-

sa /n)'olvészet, régészet, földrajz, történelem stb! csak a tel-

jes anyag megjelenése után lehetséges. E feladatot csal: több

taGból álló munkacsoport képes sikeresen megoldani" - vallja

GAÁL ATTIL.cI.é~ KŐllEGYI ~;IliÁLY. Ezért az adattárhoz sem m í.f é Le

értelmező, ldegész:Ítő mae;yarázatot nem f{{znek, amivel tulaj-

donképpen egyet lehet érteni, habár a kiadványt felhasználó

nem hivatásos kutatók munká já t ezek naG'JlIIértél;;benelőseg1 tet-

ték volna. PÁ..."U'..TICZICi JÓZSEFNÉ viszont bőséges jegyzetanyaggal

egészíti ki az adattárat. Az adatközlők töredékes vagy hiányos

ada t a.Lria.k kiegész{ tésére, tévedéseilmek helyre~_gazi t á aá r-a -

vagy legalább jelölésére - továbbá közléseiIDlek az ~jabb kuta-

tási eredményekkel való összevetésére törekszik. !lA jeg-/zeta-

nyag U2S része az ela,~lt és a szaktudósokon kivül a m~velt

".ozonség előtt kevésbé ismert fogalmak feltárása, idegen sza-

vak és szövegrészek leford{tása ••• a legjelentősebb terminoló-

giák, a "kulcsszavak" é r t e lm e z é s e • • •
lI A kettős céll;:it{{zésnek

megfelelően a jegyzetekbe!l elsősorban a helységek középkori

és törők!.r.oritörténetének rövid összefoglalása, az ~jratele-
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pülésre, birtoklástörténetre, valamLnt a régészeti lelete~ e-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Lők er-ü.Lé s é re vona t.kozó a.daihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt ok , illetve a terminológiák magya-

rázata szerepelnek. Hindezek szárnos hasznos ini'ormációtHGFEDCBAt a r -

talmaznak. A kiegész{tésel:: merinyLs ég e azonban vitatható, egy-

részill~nem kapcsolódik szorosan a helynévtárhoz. igy például

véleményem szerint a régészeti leletek elökerülését csak azok-

ban az esetekben kellett volna Begemliteni, ahol a helynév vagy

a hozzáftiződő hagyoillány is utal ré~észeti objektumra /Várbegy,

Pogá.nyvá.r, Faluhely 5 tb/. :;;éhány téves ma.g'yaz-á.z a t is találha tó

a jegyzetekben: Az Abához tartozó Kajtor puszta esetében hely-

telen a puszta szó ,füves terület' értelmezése, itt is az A-

lapnál közölt ,elpusztult település belye' lett voL~a a helyes.

A fok szó a szövegösszefügi:ésbilíŐl kider:Lthetoen Baracson neu

a szárazföldnek a vlzbcnT&ló kiszögelSsét jelentette, h~~em a

folyó medrének egy szakaszát nevezték {gy /" •••mig a mély fo-

kot lovaikkal át,isztatták ••• "/. A belynevek magyarázatában a

közreadó mértéktartóan jár el, csak igen kevés névvel foglal-

~ozik. Xébány falunév esetében /i3icske, Hoba/ a jegyzetben a

helytelen nópetimológia elfogadását támogatja, másbol viszo.nt

megalapozatlan, elavult etimológiát vesz át az irodalomból

/Bodajk/.

A két kiadvfu"y jelentős eredménye annak az örvendete~ egy-

re szélesebb kör{{ törelevésnek, amely a több tudományágat árdek-

10 fontos forrás közreadását tilzte ki célul. Az eddig megjelent

forrásl"özlések már is a mai országnak kb 1/4-ét tartalmazzák,

szerencsés mó dori csaknem összefüggő tömbben /Komárom, Fejér,

Tolna, Bács-Kisl-:ul1.,Pest, Szolnolr.:megye/. Le~jabban ismét egy

Pest megyei közlés látott napvilágot /1I.SZTALOS I5TVl:·;, A gö-

döllői járás nyugati részének földrajzi nevei Pesty Frigyes

kéziratos helységnévtárában. Aszód, 1979. H,ize1-'..'1liFüzetek 13./.

ASZTALOS a már kialakitott módszerrel tes3i közzé az anyagot

/v.ö.: Illi 2/1979/46-8./. A közelm~tb~ fejeződött be a mai

Békés megye területére~onatkozó kézirat sajtó alá rendezése

!J.~TÁOVICH B. DÉ~bS, Pesty Frigyes helynévtárából, Békés me-

gye. Kiadja a Békés megyei Levéltár/.
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Pesty Frigyes helynévtárán21~ kiadása remélhetőleg tovább

folytatódik. Célszer~ lenne a további munkát valanilY8n ~ódon

összehangoltabbá tenni. B~Jségessé kellene terulia területki-

választás szempontjait. A j .lenlegi gyakorlatot követve ugyanis

egyes helységek kétszer is közlésre korulhetnek, !:lásokviszont

kimaradhatnak. Különösen névtani szempontból fontos a forrás-

közlési szihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAabá.Lyok gondos betartása, a bet~h~ közlés következe-

tes végrehajtása. Hegoldandó a mutatók egysóbes{tése.

Végezetül szeretném felh{vni a figyelmet arra, hogy mind-

két évkönyvben további, névtani szempontból is érd8kes forrás-

közlések találhatók raég.A Fejér megyei Történeti }"'vlcönyv11/

1977 számában PROKOPP GYULA ford{tásában és bevezetésével ad-

ják közre Bél ~~tyás leirás,~ Fejér megyéről /8J-117/. Az el-

ső katonai felméréshez /1782-1785/ készitett országle{rás Fe-

jér megyére vonatkozó részét EPERJESSY ~U U J közli, az ország-

leirásnak mint k~tfőnel::.alapos ismertetésével. A Szek.szyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAzá r-d í,

Balogh Ádám H~zeum ÉvIcönyvében pedig sZA K Á LY FE::tENCe;azdag

helynév- és személynévanyagot tartalmazó XVII. sz.-i lorráso-

Icatközöl /IV-VL1972-l97V 259-295./.

TOilllAISTVÁN

E.H. llO JIJ iK O B a: Ha H C TO P H H pyC C K ID C R M eH li <P aM H JIH H

M ocK B a, llpocB e~eH H e, 1975HGFEDCBA

1 . A kiváló tudománynépszer~{tő m~ szerzoJe elsosorban

szovjet névtani munkák és saját kutata~ai eredményeire ép{tve

mutat~ be az orosz személynevek történetét, összegzi felfo-

gását a névt~~ról és az antroponimiáról. Annak a ténynek kö-

vetkeztében, hogya szem é Lyn.evek nyelvtörténeti fejlodése lé-

nyegében megegyezik a közszavakéval, a személynevek, illetve

az antroponimia figyelemre méltó adalékokat szolgáltat a nyelv-

tudomány egyéb áGainak, elsosorban a történeti dialektológiá-

nak és lexikológi~nak. Az antroponimia eredményeit nem hagy-
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