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megyei földrajzinév-gyajtés befejezésének- tiszteletére rende-

zett tanácskozás alkalmával jelent meg. Ez alkalomból -- ter-

mészetesen -- új rovat is indult nA helynevek világa" címmel.

Itt az alábbi cikkek jelentek meg: Viga Gyula, Néprajziada-

tok a megyei helynevekben; Mizser-Lajos, A mezőkilitesdijárás

földrajzi neveiból; Nagy Géza, Miről vallanak a Bodrogköz

földrajzi nevei?; Zelenák István, Földrajzi tényezők szerepe

a névadásban; Dobosy László, A térszíni viszonyokra utaló ne-

vek Ózdon; Tóth Péter, A földrajzi nevek levéltári forrásai.

A kiadvány köszönti Végh Józsefet 70. születésnapja alkalmából.

M. L.

LÉVAI BÉLA, Józsa története a földrajzi nevek tükrében

Debrecen 1981.- 62 p.

A Múzeumi Kurír 37. száma különlenyomataként megjelent

könyvecskével figyelemre méltó művel gazdagodott a helytörté-

net, a honismereti kutatás által életre hívott névtani iro-

dalom. Szerzőj ének szülőfaluja JÓzsa. A Hajdú-Bihari NaplóDCBA

írásai alapján tudjuk, hogy éveken át tanított a községben:

órákon, szakköri foglalkozásokon, a honismereti gyűjtőmunka

során sok tanítványába oltotta be a szűkebb pátria iránti

szeretet, a kisebb, a szárnyrabocsájtó közösség ügye iránti

elkötelezettséget.

A Debrecentől észak-nyugatra fekvő Józsa földrajzi ne-

veinek vizsgálata izgalmas, érdekfeszítő-kutatói téma, amely-

hez páratlanul gazdag forrásanyag áll-rendelkezésre. A község

középkori településtörténeti előzményei két történeti várme-

gye IBihar, Szabolcsi és két egyházmegye Iváradi, egril sok-

szor vitatott határain feküdtek; a törökök és tatár szövetsé-

geseik által elpusztított települések határát Debrecen és
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Böszörmény egymással vetélkedve bérelte; a főként debreceni

cívisek által új életre keltett Alsó és Felső Józsát l872-ben

szervezik egységes községgé; a közigazgatási átszervezés ered-

ményeként Józsa a közelmúltban Debrecen része lett; stb.

A szerző számbavéve Józsa településtörténeti előzményei

kapcsolatához, lokalizálásához, neveinek első előfordulásához

fűződő véleményeket, számos filológiai félreértést tisztáz.

A puszta helynév - családnév vita /NlNy. 71: 72/ kapcsán már

korábban véleményt nyilvánított a Józsa helynévről, okleveles

adatokkal bizonyította: a falu nem a XVI. században részbir-

tokos Jósa családtól kapta a nevét, mert azt már évszázadokkal

korábban is Józsának hívták. Megbízható etimológiával azonban

adós maradt /Mliry.72: 477/. Az ismertetés tárgyát képező köny-

vecskében régészeti adatoknak , természetföldrajzi, település-

történeti tényezőknek a Józsa helynévről vallott nyelvészeti

felfogással történt szembesítésekor keletkezett kérdőjelekre

válaszolva új etimológiát javasol: "Elképzelhetőnek tartjuk,

a Józsa név nem keresztény eredetű József név becéző változa-

ta, hanern az ómagyarRQPONMLKJIHGFEDCBAj i , /folyó, ér,·patakj szó -~ kicsinyí-

tőképzős alakja. A település ugyanis egy erdei irtványon, egy

olyan földháton alakult ki, amelyet egy két ágból összefolyó

ér, a Tócó bal parti mellékvize vett körül. Ennek a vízfolyás-

nak a neve Jósa, azaz a Tócónál is kisebb érti.

A nyolc részre tagolódó kötet gerincét a józsai és a Józsa

környéki földrajzi nevek ábécé sorrendbe szedett gyűjteménye

alkotja, aminek alapján körvonalazódik Józsának és környéké-

nek sokévszázados történelme. A szerző nemcsak a mai földraj-

zi névanyagot vizsgálja, hanem összegyűjtötte, minősítette a

történeti források, sőt a szépirodalom ide vonatkozó adatait

is. Egy-egy szócikk a helynév lokalizációján, kialakulása kö-

rülményeinek ismertetésén túlmenően tartalmazza a "holti kér-

désre felelő helyhatározós alakját, az o~jektumhoz fúződő ha-

gyományokat, az utcák esetében a közigazgatási átszervezés
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eredményeként kapott vagy javasolt új nevet is. Aszócikkek

értékét és használhatóságát nagyban növeli, hogya szerző ke.l-

lő teret szentel a név adási okok kiderítésének, magyarázatának.

A közigazgatási átszervezés útvesztőiben sok régi helységne-

vünk tűnt el, vagy úgy, hogy egy nagyobb település nevével

együtt- elnyelte a kisebbet, vagy pedig úgy, hogy mindkettő el-

vesztette saját nevét egy harmadikban születve újjá. Lévai Bé-

la dolgozata arra is ráirányítja a figyelmet, hogya közigaz-

gatási átszervezés, amelyet általában más jellegű átszervezé-

sek is megelőznek vagy kísérnek, megváltoztathatja az érintett

települések egész földrajzinév-rendszerét. A Debrecen várossal

történt egyesitéssel összefüggésben Józsának 47 utcanevét vál-

toztatták meg.-

Ismeretes,-a honismeretnek, a hely történetnek rendkívüli

tudatformáló ereje, jelentősége van. A hely történetírás, a

honismeret szolgálatába állított névtani kutatások fejleszté-

se,__a névtani tárgyú kiadványok számának növelése társadalmi

igény, gyorsuló időnk halaszthatatlanul fontos követelménye.

Lévai Béla szakszerű, gazdag belső tartalmú könyvecskéje olyan

munka, amelyet a faluja és szűkebb környéke iránt érdeklődő

fiatal, felnőtt, szakember és laikus egyaránt haszonnal for-

gathat.
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Hat falu a közös úton. Falu~ és Tsz-történet. Irták BALATINÁCZ

JEROMOS és CSEPELY-KNORR ANDRÁS. Pécs, 1972., 208 lap

Ismertetésem a munka llllapnyi "Történeti részit-ének

névtudományi vonatkozásaira szorítkozik. A könyv, melyet is-

mertetek, József Attila itADunánállt C:lmŰ közismert versének

sorait választotta mottóul.
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