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A magyar névtudomány szakembereinek igen nagy segítséget
nyújtanak azok a bibliográfiák, amelyek különböző névtani
források lelőhelyeit tüntetik fel. A most megjelent kiadvány
a Levéltári Füzetek 4. számának (Szolnok megyére vonatkoz6
helytörténeti témájú disszertáci6k, szakdolgozatok, pályamun-
kák jegyzéke, Szolnok 1977) bővített változata. A kötetben az
1949-től 1986-ig megjelent helytörténeti munkák szerepelnek.
A jegyzék három részre oszlik:

1. A megye egész területére vonatkoz6 munkák
2. Amegye tájegységeit bemutat6 dolgozatok
3. Amegye helységeit érintő feldolgozások.

Névtani szempontb6l a második és harmadik fejezet tartalmaz
hasznos informáci6kat. A második fejezetben Szolnok megye
egyik tájegységének, a Tiszazugnak földrajzi neveiről megje-
lent dolgozatr6l tájékoz6dhatunk. A harmadik fejezetben 47
olyan munkát találunk, amely harminc Szolnok megyei település
földrajzi neveit tárgyalja. A következő településekről ké-
szült szakdolgozat vagy pályamunka (a települések utáni
számok a dolgozatok számát jelölik)

Alattyán (1) Szolnok (1)
Fegyvernek (1) Tiszaföldvár (1)
Jánoshida (1) Tiszajenő (1)
Jászals6szentgyörgy (1) Tiszapüspöki (1)
Jászboldogháza (1) Tiszaroff (1)
Jászd6zsa (1) Tiszasüly (1)
Kunhegyes (1) Tiszaszentimre (1)
Mezőtúr (1) Törökszentmikl6s (1)
Nagykörü (1) Újszász (1)
Rák6czifalva (1) Vezseny (1)

Jászárokszállás (2)
Jászfényszaru (2)
Kőtelek (2)
Pusztamonostor (2)
Tiszabő (2)

Jászapáti (3)
Jászkisér (3)
Karcag (3)
Jászberény (4)
Jászják6~alma (4)

A gyűjteményben 791 címleírás találhat6. Valamennyi
címleírásnál feltüntetik a dolgozat címét, a megjelenés évét,
az írásmű jellegét és lelőhelyét. A kötet tartalomjegyzéke
Szolnok megye valamennyi települését tartalmazza ábácé sor-
rendben, épp úgy, mint a gyűjtemény harmadik része. A műhöz
tematikus mutat6 is készült. "Földrajzi nevek" címsz6 alatt
megtalálhatjuk a gyűjteményben a földrajzi nevekkel foglalko-
z6 dolgozatokat. A szerzők az anyaggyűjtést a következő in-
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Megyei Bizottsága Archívuma, Damjanich János Múzeum Hely tör-

ténei Adattár (Szolnok), Damjanich János Múzeum Néprajzi A-

dattár (Szolnok), ELTE Bölcsészettudományi Kar (Budapest), Ho

Si Minh Tanárképző Főiskola (Eger), JATE Bölcsészettudományi

Kar (Szeged), Jászberényi Tanítóképző Főiskola Könyvtára,

KLTE Bölcsészettudományi Kar (Debrecen), Bessenyi György Ta-

nárképző Főiskola (Nyíregyháza), MSZMP Szolnok Megyei Bi-

zottsága Oktatási Igazgatóság Könyvtára, Szolnok Megyei Le-

véltár Helytörténeti Adattár, Juhász Gyula Tanárképző Főisko-

la (Szeged), Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár (Szolnok).

Remélhetőleg e kiadvány segítséget nyújt a Szolnok me gye

iránt érdeklődő kutatóknak, és felhívja a figyelmet az eddig

meg nem jelent -- levéltári kutatásokra alapozott -- dolgoza-

tokra is. Az ilyen irányú bibliográfiák összeállítása köve-

tendő példa lehetne más megyékben is.


