
Bechát László NA gúnynév néhány kérdéseN címú igen érdekesnek

igérkező előadása az előadók távolléte miatt elmaradt.

Érdekességként megemllthető. hogy a Ill. munkabizottság-

ben egy lipcsei előadó, Gabriele Luber -- aki egyetemi tanul-

mányait az ELTÉ-n végezte -- eL5adásában kísérletet tett Tolna

megye helyneveinek rendszerezé~ére R. Srámek logikai-szeman-

tikai modellje alapján.

E rövid áttekintésből is látható, hogy a magyar kutatók

szinte majdnem minden munkabizottságban szerepeltek. Előadá-

saik a nemzetközi közvélemény előtt elismerést vivtak ki. Re-

mélhetőleg a jövőben ez a kongresszus is újabb eredmények el-

érésére ösztönzi őket és mindazokat. akik ezen a területen

munkálkodnak. Példaként állhat előttünk a kongresszus legidő-

sebb résztvevője, a 93 éves bolgár Thomas Thomov professzor,

aki nemcsak a vitákban ve.tt részt, hanem még előadást is tar-

tott.

NÉVTANI ADATOK AZ.ALUTA SZÁMAIBAN

AUJTA I--XIII. /1969--1981/

AKovászna megyei Múzeum /Sepsiszentgyörgy/ évkönyveiben

több, a névtanosokat is érdeklő tanulmányra bukkanhatunk. Az

alábbi ismertetésben igyekszem ezeket mind megemlíteni. A név-

tani közlések színvonala igen eltérő és hangtani jelöléseket

nem tartalmaznak.

ALUTA II. 1970 /Két részben jelent meg: 1. 438p, II. 219p/

VÁMSZER GÉZA: Kézdivásárhely különleges települési formája.

387--405p.

PÉTER SÁNOOR: A térszínformanév kutatás történetének rövid

áttekintése. 283--294p.

ALUTA Ill. 1971.

VÁMSZER GÉZA: Csíkszereda településtörténete és különös te-

lepülési alakja. 303--322p.



ALUTA VI--VII. 1974--1975

KISGYbRGY ZOLTÁN: Kovászna magye északnyugat2 részének ás-

ványvizei és gázömlései.425--430p •• 1 térképvázlat

A közlésnek hiányossága, hogy a szerző nem különíti el a

népi neveket az általa adottaktól.

KOCSIS LA~OS: ~obbágyfalva helynevei.3l3--317p + 2 térkép-

vázlat

Mai neve Valea és Maros meg~ben a Nyárád mentén találha-

tó. A szomszédos Nyárádszereda és Andrásfalva névanyaga

megtalálhat6: Benkő Loránd: A Nyárádmente földrajzi nevei.

Adattár. Magyar Népnyelv VI. 1947--49. Oebrecen, 1949.

/30. Nyárádszereda 158--159p. 32. Nyárádandrásfalva

159--160p./

A szerző kDl- és belterületi térképvázlatot ad, de a szá-

mokat a szövegben nem közli, csak a jegyzetekben említi

meg, hogy " ~/ A vázlatokon lévő számozás megfelel a szö-

vegben közölt sorrendnek" /317p./. Va16jában itt a szerző

által feladott rejtvénnyel van dolgunk. melynek a megfej-

tése hiányzik.

A szerző szerint "A faluban és határában jelenleg 125 el-

nevezést lehet felsorolni, •••"

SZÉKELY ZSÓFIA: Ikafalva földrajzi nevei.319--329p /3 vázlat-

tal/

A vázlatokon -- melyek gyengé re sikeredtek -- tünteti fel

a neveket. ezért rnellőzi a számozást. 124 élő és 44 "le-

véltári" nevet közöl /327p./

CSIA ERNŐ: Or. Árvay ~6zsef /1916--1975~ 401--402p /arcképpelj

A megemlékezés értéke, hogy Árvay ~ózsef munkásságát is

ismerteti. A kéziratban maradt munkák között az alábbi

érdekességek találhatók:

A széki helynevek

A gyergy6i-medence történeti és jelenkori helynevei

Nyikó-menti személynevek

ALUTA VIlI-IX. 1976--1977.

KISGYöRGY ZOLTÁN: Kovászna megye ásványvizei.171--1BOp

/2 térképvázlattal/

Az előző évkönyvben közölt tanulmány folytatása.



SZÉKELY ZSÓFIA: Csíkmadaras földrajzi nevei.413--417p.

/1 vázlattal/

A település mai neve Madara~ /Hargita megye/. Kb. 130--

140 nevet közöl. Egyszerú felsorolás, néhol a fekvésre

való utalással.

BERDE MÁRIA: Zalán és Feldoboly helynevei.419--433p

/4 térképvázlattal, melyeket Kisgyörgy Zoltán

rajzolt/

A színvonalas tanulmány Zalánb61 186, Feldobolyból 184

helynevet közöl betűrendben /zárójelben szerepel a tér-

képi szám/o

BÁLINTH GYULA: Adatok Kovászna megye népességéhez és népe-

sedéséhez.111--119p. Kovászna megye történeti

helységnévtára /Kivonat/ 120--125p f 1 térkép

WTA X--XI, 1978--1979.

GYŐR8fRÓ PÁL--Imreh 8arna--Kisgyörgy Zoltán: Sepsiszentgyörgy

helynevei. 295--343p + 2 térkép /+ 1 térkép a

szövegben/

Az eddig megjelent évkönyvek hasonló tanulmányai közül

ez a legszínvonalasabb. A közölt térképek hazai viszo-

nyaink között az élvonalba tartoznának /sokkal jobbak,

mint amelyek hazánkban a megyei és járási kötetekben

idáig megjelentek, annak ellenére. hogy nem adja a kül-

terület határvonalait /csak egy áttekintő vázlaton/ és

kisebb ellentmondások is találhatók az egyes térképek

között/. Az "A" térkép a belsőségról , ,,8"a mezőről, ..C"

az erdőterületröl készült. Feltüntetik a dűlőket is. A

kiterjedést nyilazással jelzi. A nevek betűrendben köve-

tik egymást. A név után a térképi betű és számjel talál-

ható, majd régi említései /évszám és névalak/. A 16. sz.

jegyzet közli a címszóként nem szereplő régi utcanev~ket

és az újonnan keletkezett utcák magyar nevét az utcák

mai /térképi/ számjelével. A tanulmányt számszerinti mu-

tat6 zárja. Számszerint 645 név található. de a szerzők

szerint "••• mintegy ezer helynévvel számolhatunk ebben

a gyűjteményben. /296.p./. Az elérhető forrásokat igye-



keztek hasznosítani a történeti névanyag gyújtésénél, a

mai anyag összeszedésénél pedig 19 adatközlő segítette

munkájukat. A mai állapotnak megfelelően Szemerja név-

anyagát is közlik.

ALUTA XII--XIII. 1980--1981.

BINOER PÁL: Adalékok a középkori Sepsiszék és a környező te-

rületek történelmi földrajzához.55--68p •

..!"16dszerünkfőleg a középkori oklevelekben szereplő hely-

nevek elemzése volt, de ugyanakkor szeretnénk ismertetni

a szászsebesi székelyek kérdésével foglalkozó újabb szász

történelmi kutatások eredményeit is."

A tartalom:

I. Szászsebes és a sebesi /sepsi/ székelyek

II. A Székföld rövid ismertetése

III. A brassói ispánság és Sepsi-szék közötti határ

kérdésköre

IV. Az l224-ben említett Boralt és Barót azonosításának

kérdése.

IMREH BARNA: Alsórákos földtani képe, ásványi kincsei, tu-

risztikai nevezetességei. 299--328p /két térképváz-

lattal/

A tanulmányban sok földrajzinév található. A térképvázla-

tok egy földrajzineves tanulmányhoz készült térkép részei-

nek túnnek. A szerző közli: ..•••/ferde zárójelben levő

számok a határtérképen az ille~ő helynév által jelölt

terület elhelyezkedését tüntetik fel/•••". A település

mai neve: Raco~ /Brass6 megye/

Ismertetésemhez az 1970 óta rendszeresen megjelentetett

somogyi folyóiratokat /Somogy, Somogyi Honismereti Híradó/ és

a levéltári évkönyv köteteit néztem áto Egyéb somogyi periodi-

kákban általában nem jelennek meg névtani írások.


