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A Szovjet Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének

névtani kutatócsoport ja nemrég egy nagy témekör - a névtani kutatá-

sok elmélete és módszertana - átfogó kidolgozásába kezdett bele. E-

zeknek a munkálatoknak "egyik terméke a jelen kötet is.

Az Elő szó (3-6) fölhÍvja" a figyelmet a névtan iránti érdek-

lődés fokozódására. Szó esik röviden az onomasztika egyetemes kér-

déseiről és a szovjet névtudomány előtt álló föladatokról. Itt emlltik

meg azt, hogy az ebben a tárgykörben születő közeL'Ylúltbanmegje-

lent munkák túlnyomó többsége szinkrón földolgozást tartalmaz. Meg-

felelő névtörténeti vizsgálatok hiján azonban a mai névanyag magya-

rázata nem kielégitő. Többek között ezt a hiányt szeretné pótolni -

hacsak részlegesen is - a most ismertetendő könyv.

A cím (Történeti névtan) nagy általánosságban jelzi a témát.

(Már lassan megszokjuk, igy van ez" nálunk is, hogya dmadásban

kerüljük a "•••néhány kérdése'Lféle fordulatokat.) A kötet három feje-

zete: 1. A névtan általános kérdései; 2. Személynévtan; 3. Helynévtan.

A könyv végén a közelm(ilt nemzetközi (főleg szláv) névtani kutatá-

sának válogatott bibliográfiája áll.

"Az é It e Lé n o e kérdések sorát A.-V. SZUPERANSZKAJA

Név és kor cÍmU tanulmánya nyitja meg (7-26), amelyben a társa-

dalmi tényezők nevekre gyakorolt hatását vizsgálja egy-egy kiraga-

dott (főle"g személynévi) példán. Anyagát történeti szálra f(fz! föLMeg.-

jegyzi, hogy már az ősközösségi társadalom névadását is szigorú tcr-

vények mozgatták. A hitvilág nagy szer epét példáUl az újkori primitív
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népek névkultúrájának sajátságai jól bizony:Ítják (a tabu. a totemiz~us

esetei stb.). A matriarchátus és patriarchátus korszakváltása a név-

adásban is fordulatot hozott. A rokonsági nevek ezután apai ágon re-
gyományozódtak tovább. A s·zemélynév társadalmi helyzetre utaló tar-

talma az osztálytársadalmakban került előtérbe. Példákat hoz a szerző

az ókori egyiptomi. görög "társadalom és az orosz feudalizmus koráOOl.

A nevek kulturális hátterének tárgyalásánál szóba kerül a keresztény

személynevek átvételének és további sorsának kérdése. de röviden

emlÍtést tesz a szerző a pogány névadásr61 is. Itt különösen figyelem-

re méltó az a megjegyzése, hogy XV. századi nemesi családokban

több generáción át állatneveket (pl. haln evek et ) vagy növényneveket

adtak megkülönböztető (ragadvány)névül. (LáSd a magyar személy-

névtörténetl szakirodalom névvonatkoztatással foglalkozó Írásait!) Az

utolsó - helynevekkel kapcsolatos - alfejezet a helynevek történeti

forrásértékének bizonyításán túl külön figyelmet szentel az 1917 utá-

ni helynévactásl sajátságokat.

V. P. NYEROZNAK (A paleobalkánj névtan kutatási alapelvei.

27-48) és N. V. PODOLSZKAJA (A történeti névtan néhány, nykfa-

kéreg-nyelvemlék ekkel kapcsolatos kérdése. 49-71) a különböző ko-

rú és rendeltetésli nyelvemlékek névtani fölha$ználásának módszerta-

ni és egyéb kérdéseivel foglalkozik.

Szem élynévtan. A tanulmánykötet egyik legfőbb értéke a

gazdag témaválasztás. A soknemzetiségü Szovjetunió legkülönbözőbb

területeiről olvashatunk elern ző írásokat. A. 1.'I'OLKACSEV az óorosz

nyelv görög jövevényneveinek egy csoportját vizsgálja a képzések

szempontjából (72-129). 'I'. A. KORO'I'KOVA dolgozatának tárgya

egy 1834-ben készült közép-urali összeÍrás személynévanyag~~- Elem-

zése kiterjed a nyelvjárásiasság hangatni és alaktani megjelenési fol'-

me.ir-e., a névgyakoriság. a variánsok. sőt a helyesirás kérdéseire is.

A belső elemzést összehasonlltóval egészíti ki egy másik összeÍrás

eredményeinek fölhasználásáva:l. M. KOSZNYlCSANU moldvai(138-52),

V.E. SZ'I'AIII'MANE lett (159-79). SZ. SZ. KUROGLO pedig gagauz

nevekről-fr (180-8). A gagauzok a Szovjetunió· európai részének

déli vidékén élnek. A számos más nemzetiséggel érintkező, mintegy

157 ·ezer embert számláló kis nép törökPONMLKJIHGFEDCBAa rry e rry e rv íí , Mindeddig ez

az első tanulmány, amely gagauz személynevekkel foglalkozik. A dol-
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gozat szerint a névanyagon jelentős nyelvi és kulturális mérhető le.

Érdekes jelenség volt náluk a kétnevllség, amelyet még a XX. század

elején is megfigyeltek. Az újszülött nemcsak a paptól, hanem a szü-

1őktől is kapott nevet, s az utóbbit használta a faluban, szakebb kö-

zösségben, m{g a másik név csak az okmányokban élt. L. P. KALA-

KUCKAJA két álnevet vett tüzetesebb vizsgálat alá. George Sanct, a

hIres XlX. századi francia !rónő, aki a női emancipáció jegyében férfi

ruhában járt és szivarozott, fém ne";et viselt, nagy népszer{iségnek

örvendett Oroszországban is. Az irodalmi élet nagyjainak hagyatéká-

ban nagyszámú rá vonatkozó megjegyzés maradt az utókorra. Ami a

tanulmányfrót névtani-nyelvi érdekességek megírására. indította, a kö-

vetkező. Tudvalevő, hogy az orosz főnevek ragozásában a nyeMani

nem is fontos szerepet játszik. A George Sand név szabályosan a

hÍmnem szerint ragozódik - mint ahogya XlX. századi irók többsé-

ge Igy is ragozza·- később azonban (pl. Turgenyevnél) szemantikai

okokból ez a rendszer megbomlik: a valóságos nem győzedelmeskedik

a nyelvtani fölött. Ugyanez figyelhető meg egy ukrán l.rónő álnevének

sorsában is (Marko Vovcsok).

Helynévtan. A sokszlna anyag nemcsak az egyes területek

helynéy-adásáaak összevetésére ad lehetőséget, hanem módszertani

kérdéseket is a fölszlnre hoz. Különösen figyelemre méltóak azok a

kisérletek, amelyek nyelvemléktelen korszakok onomasztikai sajátos-

ságaira próbálnak következtetéseket levonni összehasonlltó és struk-

turális elemzési módszerekkel .(1. MENOVSCSIKOVtanulányát: 250-70).

A személynevek és viznevek viszonya a szovjet névtudományt is

foglalkoztatja. R. A. AGEJEVA (209~16) a Pszkov és Novgorod vi-

déki helynevekből válogatta össze azokat a vizneveket, amelyek sze-

mélyneveket tartalmaznak. (Gyüjtése XVI-XlX. századi forrásokra tel'-

jedt ki.) Ezeknek a YÍzneveknek a többsége valamilyen lakott hely

nevéből alakult. A szerző azonban elsősorban a régJ, orosz sze-

mélynévrendszer alaki, kronológiai kérdéseire akar fényt ·derÍteni. A

vIznevek Nkonzerválják" a korabeli s:zemélyneveket, ilyen módon sok

ismeretlen név és névalak megőrződik az utókor számára. A nyelvi

kölcsönhatás névtani· vetülete érdekli JU. A. KARPENKOt, aki ezt a

jelenséget az Ogyessza környéki .bolgár falvak helynévanyagán vizs-

gálja (189-208). Egy-egy tanulmányt olvashatunk a Don vidéki
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(Z. B. RUBCOVA: 217-49), szibériai (0.'1'. MOLCSANOVA: 271-82)

és adige helynevekről. Az utolsó irásnak finnugrisztikai vonatko2;ásai

is vannak: T. A. TYEPLJASINA egy udmurt földrajzi nevet (Argurl)

vizsgál meg.

A bibliográfia tagolása a következő: 1.. monográfiák; 2. tanul-

mánygyÜjtemények; 3. szótárak és atlaszok; 4. bibliográfiák.PONMLKJIHGFEDCBA

JU H Á s z DEZSŐ

KÁLMÁN, BÉLA: The World of Names. A Study in Hungarian

Onomatology. Akadémiai Kiadó. Bp., 199 p, + 1. térk.

KÁLMÁN BÉLA, Á nevek világa dml1 könyve mind a névkuta-

tó szakemberek várako2;ását, mind pedig a mUvelt és érdeklődő nagy-

közönség igényét kielégltetle. A legtöbb általános és magyar névtani

kérdésre tudományosan megalapozott, közérthetően és olvasmányosan

megfogalmazott választ adott. Nagy örömünkre szolgál angol nyelvi! k.\,-

adá;"a, hiszen a magyar névtúdomány régi hÍl'nevét öregbíti, el2;ártsá-

gunk föloldását segíti minden idegen nye1vl1 magyar névtani publlkácQ.

Az általános névtanra ute.ló dm mellett helyes volt az alcfm beiktatá-

sa, mivel ez hangsúlyozza, hogyelsősorban a magyar nevek vizsgá-

lata a mU célja.

A könyv fÖlépltése, szerkezeti tagolása hiven követi a magyar

nyelvU kiadásokét. Első fejezete a tulajdonnevek általános problémái-

val foglalkozik. Itt a magyar példaanyag egy részét (Tisza, Zagyva,

Berettyó stb.) az angol nyeMerületről vett nevek helyettesítik (Tha~

~, Colorado, Shannonstb.). A megmaradt magyar példaanyag min-

denképpen indokolt (Arany János, Budapest. Kossuth Lajos utca stb.)

A személynevekkel foglalkozó fejezet (18-95) főleg olyan kie-

gészltéseket tartalmaz, amelyek már a harmadik magyar kladá~ba is

bekerültek. Vannak azonban olyan rövidebb részek, amelyek nem ta-

lálhatók meg egyik magyar kiadásban sem, mint például a TÍrnea és
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