
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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gíti, hiszen túlnyomó~öbbségében földrajzi neveket, helyneveket

közöl. A szótár rövid szócikkekben minden jelent6sebb bulgária~

településtzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/ceJIO, rpaa ,utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA;.:aHaC~r:lp/, valamint fontosabb tereptár-

gyat: hegyet /11JIa:-E1Hq!, hegycsúcsot / HOC /, hegyszorost /ITJIaill1!I:KI!

nponoz /', fennsíkot / TIJIaToI, völgy et Il\omma/, síkságot /p81lHlOOj

forrástDCBAh I 3 B O p / , patakot / I10TOK/, folyót /pexa /, vízesést

/sononan /, vízdúzzasz"tót / Ha30Bi'lpj, tavat /esepo / stb. leír.

Nagy haszna a szótárnak, hogya települések és olykor-olykor a

különböző tereptárgyak régi neveit közreadja' és felsorolja a

névvá.ltozásokat is. Ez igen nagy jelentőségú, mert Bulgáriában

< sak a legutóbbi időben is számos helység neve megváltozott. A-

milyen nagy erénye a szótárnak, hogya névváltozásokat feltün-

teti, olyan nagy hiányossága - annak ellenére, hogy földrajzi

szótárról van szó -, hogyahelynevek, a nevek magyarázatára,

eredetének kérdéseire, etimológiájára nem tér ki. A munka ennek

ellenére névtani szempontból is jelentős, mert módot ad a bol-

gár helynévadás, helynévképzés bizonyos fokÚ megismerésére.

A szerkesztők s~igorú rendet tartva, a településeknél első-

ként a mai közigazgatási hovatartozásnak /0Oll.\ftlHa , OKOJIltlfI, 06JIaCT,

o~pbr / megfelelő topográfiai meghatározást végzik el; Követ-

kezetesen feltúntetik, hogy a kérdéses helység a közelben lévő

nevezetesebb településektől milyen irányban, hány km távolságra

van. Települések esetében közlik a lakosság létszámát, majd a

település vagy terület rövid, mondhatni csak címszavakban rög-

zített gazdasági, társadalmi, történelmi jellemzését adják. Fel-

sorolják a fő termelési ágakat, megemlítik a legfontosabb ter-

ményeket, termékeket. Itt, ezekben a részekben térnek ki, főleg

nagyobb települések esetében, a legismertebb emlékhelyekre, il-

letőleg a legnevesebb emberek esetében utalnak a szülőhelyre, a

~evelkedés helyére.

Mint földrajzi szótárban érthető, hogy a legnevesebb bolgár

geográfusokat, valamint Bulgária föld- és néprajzával foglalko-

zó legismertebb külföldi kutatókat is ismerteti a szótár. Köz-

tük például a magyar származású, de németül író, a bolgár tudo-

~ányoss~g által felettébb tisztelt Kanitz Felixet /1829-1904/

is. Érdekes viszont, hogya francia Eue Amit /1794-1881/ emlí-

tik, de Fehér Géza /1890-1955/, akinek pedig a bolgár földrajz-

-:urloIJ4n'! is soka.t köszönhet, kirr:aradt. És ha már a hiányossá-



goknál tartunk, nem mehetünk el szó nélkül külön0spn egy föld-

rajzi szótár esetében amellett, hogy a kiadványban egyetlen tér-

kép sincsen; pedig erre mind tudományos, mind pedig gyakorlati

szempontból nagy szükség volna. Nem is szólva a külföldiekről,

akiknek, ha vannak is térképeik, nem tudni, hogy mikoriak, és

így sok helynév esetében nem ~dhatnak eligazítást a gyakori név-

változások miatt.

Ezektől függetlenül, szótárunkban egy jó, mindenképpen elis-

merésre méltó munkát kell üdvözÖln~~. A bolgár szótárirodalom,

enciklopediakészítés most van indulóban, és már is több nagysze-

rű kezdzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAeménvez ée'rő'L számolhatunk be. Ennek a lépésről lépésre

mindjobban kibontakozó munkának egyik, önmagán messze túlmutató

terméke ez a földrajzi szótár. Azon túl, hogy bemutatja, igazol-

ja ezt a kibontakozó bolgár szótár-enciklopedia irodalmat, azzal

mutat túl önmagán, hogy felveti a teljesség jobb megközelítésé-

nek igényét, és hogy rámutat a névanyag nyelvészeti-etimológiai

feldolgozásának, illetőleg meghatározásának sZÜL~ségességére is.
Ez a nagyszerű,utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAgyakor-La t í. célokat kiválóan szolgáló szstár

biztosíték arra, hogya bolgár földrajztudomány és a bolgár

nyelvtudomány el tudja és el is fogja végezni ezeket a felad8-

tokat.

DANKÓ nIRE

H. B. rrOnOfl1CKAH: CAOBAPb PYCCKOW OHOMACTM~ECKO~
TEPM11HOAOrl1l1.iVl OC.éCBa 1978. 198. CT p.

Az első szovjet névtani értelmező szótár 700 szócikkben mu-

tatja be a szovjet névtanos szakemberek orosz nyelvű nubliká-

cióiban használt legfontosabb szakszavakat.

Az Előszóból képet kapunk a szerz5nek a névtan tudományáról

vallott felfogásáról, a szótár létrejöttének tudomány történeti

előzményeiről, a névtani terrr.inológia renc.szeréról, a szócik:O:ek

felépítéséről. Az előszót a né vt arrí, terminológia görög és latin

eredetű elemeinek f'ord f t á sa és kü.l önboz ő mutat:'k egészítik ki.

A Névtani Értesíté hasábjain folyó vi~ához kapcsolódva meg-

j egy ezzük , f í.gve Lemr-e méLtó a szecz Snek a term::':lológiiról va.L-MLKJIHGFEDCBA

lo t t f e l f o g á s a : a t e rm in o 1 6 g ia i : .c é r d é s e k e tDCBA~ ! · e ! : ! S2a~2c. l e b e c s ü l -
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