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zés folyamatosságát is. Igy történhetett meg. hogya gyújtés

befejezésével szinte egyidőben az ellen6rzés is befejeződött.

Az összegyűjtött névanyag a tereppont0k száma tekintetében kö

zelebb áll például a tapolcai járás anyagához /9.898/. mint a

szomszédos hevesi járáséhoz /4.394/. Ez akkor is jelentős el-

térésnek tekinthető, ha tudjuk, hogy a hevesi járás területe

mintegy lS ezer hektárral kisebb, mint a jászberényié. Fontos

tényezőként kell emlitenünk, hogy a ~ászságban nagybirtok úgy-

szólván nem volt, Hevesben viszont igen, továbbá az egyetlen

város csaknem 2.500 tereppontjával jelentős tényező a végső

adatok kialakulásában. A két utóbb említett járás egyaránt 17

településből áll, a tapolcai 52-ből.

A főiskolai hallgatók általában szívesen végezték az oly-

kor egészen fárasztó munkát, s közülük többen ma is foglalkoz-

nak névtani gyűjtéssel, illetve ahhoz közeli stúdiumokkal.

Ugyanakkor segítette őket abban is, hogya pályára felkészül-

jenek, hiszen a kapcsolatteremtés és a kapcsolattartás a taní-

tói munkának is szerves része. ~elenleg a jelentős és tanulsá-

gos névanyag kiadásra való előkészítése folyik az MTA,Nyelvtu-

dományi Intézetének szakmai irányításával, támogatásával, és

reméljük, hogy a nem túl távoli jövőben megjelenik ez a név-

gyűjtemény is.

MEG~ELENT

a BARANYA MEGYE FöLDRAJZI NEVElI. /1055 oldal; ára 242,- Ft/

és a BARANYA MEGYE FöLDRA~ZI NEVEI II. /1280 oldal; ára:

282,- Ft/.

A kétkőtetes névadattárban laz 1973-as állapot szerinti

megtalálhat6 amegye 320 településének összes bel- és külterü-

leti helyneve. A nevek, névváltozatok száma Baranyában megkö-

zelítéen 400 ezer.

Az élő /sz6beli/,nevek mellett szerepelnek a gyűjteményben

a történeti lírásbeli/ nevek. Az ut6bbiak főleg levéltári 1rat-



sorozatokból, kéziratos térképekről és a Pesty Frigyes-féle

gyűjtésből származnak. -- A kötetek a tényleges névhasználat

szerint mutatják be a magyar, német, szerbhorvát földrajzi

neveket. A II. kötet cigány, jiddis és szlovák helyneveket

is közöl.

A gyűjtemény tago16dása:

I. kötet:

- Sásdi járás Ibenne Komló városi

- Szigetvári járás Ibenne Szigetvár városi

- Pécsi járás Ibenne Pécs városi

II. kötet:

- Mohácsi járás Ibenne Mohács városi

- Siklósi járás Ibenne Siklós városi

- A magyar földrajzi köznevek értelmezése

- Névmutató

- Adatok Baranya megye régi és új helyneveihez

A kiadvány a Baranya megyei Levéltár, a Pécsi Tanárképző

Főiskola magyar nyelvészeti tanszéke és az MTA Nyelvtudományi

Intézetének együttműködésével készült. -- Pesti ~ános vezeté-

sével gyűjtötték a PTF hallgatói, pedagógusok és más önkéntes

munkatársak. -- Tudományos tanácsadó: ördög Ferenc. -- Szer-

kesztette: Pesti ~ános. -- A Baranya magyei Tanács Végrehajtó

Bizottsága megbízásából kiadja a Baranya megyei Levéltár. Pécs,

1982. -- A névgyűjtemény a BARANYA MONOGRÁFIA SOROZAT 8.,9.

köteteként jelent meg. Sorozatszerkesztők: Babits András és

Szita László.

A BMFN I., II. kötete könyvárusi forgalomba nem kerül;

és kizárólag ezen a címen lehet megrendelni:

Pécs

Kossuth Lajos u. ll.
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