
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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olvashatunk 8 névadóval kapcsolatosan. Idegennek megtévesztő le-

het, hcgv a Rákóczi fejedelem út,ja melyik Rákóczira vonatkozik;

~ETTY magyarázatából válik világossá, hogy II. Rákóczi Ferenc-

rőlzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvan szó. Vannak helyi személyekről elnevezett utcák is /Bal-

tik Frigyes utca, Fráter Erzsi utca/o Irodalmi indíttatású a Jó-

nalócok /így!/ útja /1972-től haszn8.1atos/. KJ~ön szerepelnek az

1974-ben Balassagyarmathoz csatolt Ipolyszög és Patvarc utcane-

vei /a nevek rendezése ugyanis még nem történt meg/o

A szerző tipologizálásra is vállalkozik: 1. személynevek

/Nagy Iván, Nógrádi Sándor/: a város jelenlegi 136 utcanevéből

80 /58 %/ tartozik ebbe a csoportba; 2. földrajzi fogalmak /Eon-

ti utca, Pozsonyiutca/; 3. helyi területmegjelölések /Bástya

utca, Óváros téri; 4. növény- /~irág-/nevek /Nyirjespuszta, Roz-

maring utcai; 5. egyéb elnevezések /16-os honvéd utca, Május 1.

út, Szerb utcai: ún. ismeretlen eredetű név itt nem szerepel.

KMETTY táblázatban is bemutatja a m8r említett 6 időmetszetben

az utcanevek változását. Így innen megtudhatjuk, hogy a mai Köz-

társaság térnek megelőzően 5 neve volt. Az utcaneveket a térkép-

mellékletekben is megtaláljuk.

A szerző alaposságát bizonyítja az is, hogy minden vonatkozó

iratot gondosan elo~vasott, nagyon sokszor idéz is. Forrásait

mindig pontosan megadja. Kiváló munkáját még jobbá tehette vol-DCBA
, , 1 " ,

na, ha szempontkent felhasznalja pl. HAJDU ~IHALY és PETER LASZ-

LÓ munkáit. Mindent összevetve: igen értékes kiadvánnyal gazda-

godott névtani irodalmunk.

i'UZSER LAJOS

HMKO]A~ MMHqEB, UBETKO MMXAM]OB, MBAH BAflUAPOB
11 CBET.ilMHKMPAZIJKL1EB/PEZlAKTOPvI!:

rEOrPAil>CKM PEI1HIIIK HA E1]rAPvIff. COil>!t!í1,

1980. 564utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACTp.

A bolgár Tudomány és Művészet Kiadó / Hayxa ~1 ~f3KyCT 50 .I 322.-

T8JICTBO/ a címben jelöltek szerkesztésében, mintegy harrr:inc

munkatárs munkijaként egy nagyon hasznos és régóta hiányzó 001-

gár földraJzi szótárt jelentetett meg. A sz ó t á r be nnünk et elsé-

sorban névt"mi szempontból érdekel. Érdeklődésü:1}:et ki is ~lé-
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