
Kaszowicz, Repcseniensis, Koblenczer, 94-95/. Egy tévedés: Güsmng

/91/ nem Kőszeg, hanem Németújvár. A Brie1, Prie1, Brü11 stb. ne-

vet a 87. lapon a Rajna ment Brühl város nevéből származtatja,

a 33. lapon a Ben Rabbi Juda Löwe rövidítéséből. Véleményem sze-

rint Katzenel1enbogen is inkább helynév, mint a Katz továbbkép-

zése /31/: a Rajna "könyökében" fekvő egykori grófság furcsa ne-

vével Petőfi és Jókai műveiben is találkozunk. Mindkét esetben

névkeveredésről is szó lehet. Leginkább azonban azt sajnálhat-

juk, hogy az adattár nem teljes: a szerző lemondott a három fő

típuson kívül eső néhány tucat családnév bemutatásáról /vö. 115/.

SCHEIBERNÉ BERNÁTH LÍVIA munkája a magyar névkutatás számára

eddig szinte ismer.etlen és hozzáférhetetlen anyagot tár fel ki-

váló tárgyismerettel és alapos szakirodalmi tájékozottsággal.

Eredményei, megállapításai és következtetései gazdagítják és el-

mélyítik családneveink eredetével, történelmi mÚltunkkal ka,,:,cso-

latos ismereteinket. Várjuk a munka folytatását.

J. SOLTÉSZ KATALIN

HORVÁT J. GYULA - TÍI-IÁRGYÖRGY, XVI. SZÁZADI DIY_i\.LIS

KONSKRIPCIÓK BARAJ:lTYAMEGYÉRéL /1542, 1551 és 1564/.

Baranyai Hely történetírás 1972. A Baranya me~Jei levél-

tár évkönyve. Pécs, 1973. 7 - 127. lap + 1 db ~érkép.

Hazai helytörténet írásunk egyik legnagyobb hiányosság~,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhOCi

betŰhív forráskiadásokban szegény. Legtöbbnyire évt azedez óta

ismeretes adatok ismételgetéséből, magyarizgatásából álló ~~.

helytörténeti dolgozatok készülnek, amelyek alig bévíti~ ed~~gi

tudásunkat. Igen örvendetes ezért, h06y a BamL. igazg~tójána~,

dr. Szita Lászlónak szervező munkája nyomán e do LgozautsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt ts.LI'JS';-

indult egy újkori, betúhív forrásközlési sorozat. Jelentóségét

olvasóink előtt külön mél tatni nem kell. E kiadmányra Ls igen

nagy szükség volt. Itt helytörténeti j elentőségét nem mé Ltatcm

Lnkább a mag;'ar nyelvtudomány , a magyar névtudoof.ny oLdaLán je-

Lerrskez ő ered:1ér:~/s}ret r.ut a t cmMLKJIHGFEDCBAb e .

A ~irgykjrben jir2~os szerz5k dclgozatuk 25 - 87. :apján be-

tdhiven köz::!..ik82 1542. 1551 ~3 1564. ~vi összeírást. Legérté-
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készült. Az összeírások helység- és személyneveket tartalmaznak.

A szerzők - megkönnyítendő a használatot - dolgozatuk 89 - 127.

lapján gyűjtötték fel egy-egy helység adatait és fűztek több-

kevesebb magyarázatot hozzá. A kapott és értékelt adatokat a 88.

Laphoz csatolt térkép mutatja be.

Az elkészített betűrendes helységnév-mutató jól használható,

igen sok ms már helynévvé sűllyedt, sőt eltünt helységnev~t is-

mertet. A szerzők tételesen közlik mindazon helyesbítéseket, a-

=elyeket az eddigi forrásmunkákkal szemben szükségesnek láttakzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

módo s.íutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt arri . Úgy látom, hogy elsősorban KÁLDY-NAGY GYULA /MNyTK.

103/ igen értékes kiadványához nyújt pótolhatatlan segítséget

2Z elpusztult helységek lokalizációja terén. Jelen dolgozat nél-

k':l KÜDY -NAGY r-oj.pant értékes forráskiadását , ha.ta.Lmae névanya-

gát ma már nem szabad használni Baranyára vonatkozólag, mert sok,

előtte ismeretlen adatot tár fel, sok megállapítását viszont pon-

tosítja, elsősorban az olvasatok terén és ott, ahol FOLLAJTÁR

tévedéseit gyanútlanul átvette.

KÁLDY-NAGY 1554, 1565 és 1571 évi forrásközlései időben is

kitűnően csatlakoznak dolgozatunk adataihoz.

Forráskiadványunk - 1542 - nagyszerűen megőrizte nyelvijnk

X'íI. századi /BÁRCZI, BENKŐ ismertette/ forrongó változásának

~yomait írásban. Ekkor - a mai kiejtést előre téve - Ürög ~ 1-

regh, TöttösGFEDCBAN Thythews, Sötétkerek ~ Sytethkerek stb. A mai

Szentdénes, a nép ajkán Szengyenizs ~ Zenth Genys, Csütörtökhely

még Cheterthekhel, Ördöglik ~ Erdeglyk, Bükkösd ~ Bykesd; néha.

a ma í névváltozat már népetimológi8.ra mutat: Csonkamindszent

még Chonta Mynthzenth, Egyházbér még Eghazas Bel.

KÁLDY-NAGY forráskiadványát gondo3, nyelvészei~~ legjobbjai-

nak bevon8.sával készített átírási illetőleg közlési módszer ki-

dolgozása előzte meg. Így is sok kétség maradt fenn az olvasa-

tok biztonsága terén, amit a szerző lelkiismeretesen jelez. Ha

KÁLDY-NAGYnak rendelkezésére áll kiadványunk, sok esetben hatá-

rozottabban foglalhatott volna állást egy-egy olvasatában. Így

a személyn9vek olvasatánál sem nélkülözhető HORVÁT ésTÍMÁR for-

rásközlése - ellenőrzésképpen. Másrészt a nevekből megfigyel-

he t j ük a.lak6ság változását is a török megszállás alatt.

CSEBÉNY: 1542: Csebei Barnabás, Antal, Simon; TÍID8T Antal,

Péter; Kalarnár rJlárton;Vajda Domokos öz vegye : Jaksity Máté;
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Tegzes J~nos; Kovács Ambrus; Terek Mihály.

1554: Kalmár Márton, Jakity Máti, Timár Antal, Bus Petre,

Szekerös Ferenc.

LL1L~ALVA: 1542: Kokoth Gergely; Pete Péter, János özvegye;

Egry Orbán; Rajki Péter; Begediis Barnabás; Érsek Ambrus; Pintér

Bálint.

1554: Pete PeutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr-í,, Tenyeres Ferenc.

1571: Nagy Benedik; Katat/?/ Antal, Tornás;Kis Petre;

Érszek Máti; Antal István.

Látjuk, hogy az 1571. évi Katat /?/~ 1542. évi Kok~th olva-

satával, az Erszék ~ 1542. évi Érsek családnévvel azonos. Tucat-

szám sorolhatnám a hasonló azonosítást, scksz or természetesen a

szomszédos falukból, a megbolydult, menekülő lakóság következmé-

nyeként.

A jellegzetesen baranyai -fa végződésű helység- és helynevek

még mind -falva végződésűek. ÚgY,ahogyan KÁZMÉR MIKLÓS szé9 mun-

kája bemutatta. A -falva végződésű helységnevekben igen gyakran

jelentkeznek az első tagban szereplő személy- /most már vezeték-

nevek/o Így Bolhafalván: Bolha Gergely, Dénes, István, Benedek,

Tamás, Fábián - az egytelkes nemesi falvak tipikus kialakulásá-

nak és névadásának példája. Máskor a névadó család már másutt

él. Bernát Máté /vö. Bernátfalva/ Videsfalván lma Büdösfa ~

Rózsafa/, Cseber János és Péter viszont még falujában Cseber-

falván lakik lma Csöbörfa és Csöbörmóna - már ö-ző - helynevek-

ből ismerjilk/.

Külön nagy értéke a dolgozatnak, hogya nem szakember hely-

történészek részére kitűnő bevezetőben ismerteti a dicalis

conscriptiok mibenlétét, terténetét, a benne szereplő latin ki-

fejezések, rövidítések magyarázatát.

A hatalmas összehasonlító anyaggal dolgozó szerzők azután

sikeresen fedik fel az összeírók /misolók ?/ - tollhibáit is.

A "Mechke ac Thelek" nevekben felismerik a hibásan leírt "Nechke

Aghthelek", "Ereolygeth" névben a tévesen összemásolt "Örche,

Liget" new helységeket. Nyugodtan mondhatjuk, hogy Baranya XVI.

századi történetével foglalkozók, nem beszélve névtudományi,

nyelvjárási kutatóinkról, nem nélkülözhetik L~LDY-NAGY kiváló

műve mellett ezt a forr2skiadványt.
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Bízunk benne, hogy a Baranya megyei levéltár még sok nagy-

értékű forráskiadvánnyal fogja öregbíteni jóhírét.

REUTER CAMILLO

KMETTY KÁLMÁN: BALASSAGYARMATI UTCANEVEK.

Balassagyarmat, 1980., 217 laputsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA+ 7 térkép

Ugy látszik kezd hagyománnyá válni, hogya NÉ-ben különböző

helységek utcaneveit mutatjuk be. E hagyománynak az az alapja,

hogy eddig nem tapasztalt mértékben fellendült az utcanevek ku-

tatása. E szép kiállítású kötetet a városi tanács adta ki - mind-

össze 2000 példányban. Valószínű, hogy manapság már nehezen hoz-

záférhető.

A szerző először a város történetét ismerteti, de itt külö-

nös figyelmet szentel a belterületi nevekre. Ezt a részt belső

térképekkel, fényképekkel és reprodukciókkal illusztrálja. Meg-

tudhat juk, hogy a városnak eddig nem kevesebb, mint 5 neve volt.

Gyarmat a török időkben csaknem két évszázadon át lakatlan volt.

Az újratelepítés vegyes lakosságot eredményezett; ennek követ-

kezménye, hogy a XVIII. században szlovák nevek is előfordulnak

/Jacmenná ulica, Maly Tabán/. Hat időmetszetben vizsgálja KMETTY

az utcanevek változását 1773-tól 1979-ig. Talán egyetlen van,

ami két évszázadon át megőrződött: 1773-ban Öregváros, ma Óváros

tér. Az önkényuralom idején az utcaneveket németre fordították

/Kertész utca - GaTtner Gasse/ vagy megváltoztatták /Vadkerti

út - Kaiser Strasse/. A századforduló táján az eddig névtelen

utcák nevet kaptak, illetve a meglevők neve is 'megváltozik. E-

gyébként ezzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA8. váltoitat/ás századunkban nagyon jellemző Balassa-

gyarmatra.CBAPl. a Teleki László utcát miért kellett megváltoztat-

ni? Természetesen kuriózumok is akadnak: 1944-ben utcát /teret/

kapott Hitler, Mussolini és Szá,la,siFerenc - igaz, hogy ezek a

nevek csak egyetlen hónapig éltek.
, ~

A történeti áttekintés után a szerző alfabetikus sorrendben

elemzi az utcaneveket. A tipográfiája is érdekes: a mai neveket

verzállal adja, a már elavultakat pedig félkövér szedéssel. Akár-

cspk ÓzdonDCBA/ u tMLKJIHGFEDCBA3 : 65/, itt is jellemző a személynevek gyakorisá-

ga /pl. a régi Árpa utcÁból Árván lett/o Precíz magyarázatokat
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