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A magyar névtudomány eredményeinek megl:;;mertetése a külföld-
i

del különös en fontos és hasznos. A névtudomány hagyományosan nem-

zeti tudomány, problémái, kutatásai ritkán Iéptk át a nyelv korlátait.

Azt bebizonyÍtani. hogya magyar névtudomány az egész világ szá-

mára tud újat mondani, roppant nehoéz föladat. Ezt vállalta és valósí-

totta meg KÁLMÁN BÉLA angol nyelvU könyve, s ennél többet, lé-

nyegesebbet aligha tehetett volna tudományágunk és népünk érdekében.

lVAN LUTTERER - LUBOS KROPÁ~EK - VÁCLAV HUNACEK:

Pl1vod zemépisnych jmen. Etymologicky slovnik 1000 vlastnich jmen

zemi, mest aprirodnich objektu z celého sveta. {Malé encyklopedie.

Svazek 1./ Mladá Fronta. Praha. 1976. 301 p.

clm"Ez "A fö~drajzi nevek eredete" u könyvecske a Csehszlo-

vákiában népszera Kislexikon sorozat elsö köteteként jelent meg. Td::b

mint ezer helynév tömör etimológiai magyarázatát tartalmazza betGrend-

ben. Megtalálhatók itt különféle tlpusú nevek: földrészek, azok nagy

tájegységei. országo~ oországrészek (Pl. MOl.""Vaország,Erdély). szi-

getek, hegyek, folyók és legnagyobb számban helységnevek.

Három, különféle szakterületen jártas nyelvész összefogásával

készült a könyv. X.LUTTERER több mint ötszáz névcikket dolgozott

ki, s ö irta az előszót; elsösorban némel s angol nyelvterületröl vala-

mint Csehszlovákia neveiböl választotta anyagát. L. KROPÁCEK 285

név magyarázatát adta. föként Afrika és Ázsia területéröi- V. HuNA-

CEK pedig 212 cikkben magyarázta föleg Közép- és Kelet-Európa

neveit. Csehszlovákia területéröl csak a legjelentösebb városok, ohe-

gyek, tavak neveit vették föl. Arra gondoltak ugyanis, hogy Csehszlo-

vákia toponímiájának egy önálló kötetet szentelnek majd.

A névcikk cime, ha városnév, akkor annak az illetö országban

hivatalosan használt változatát adja (Pl. Wien). Szögletes zárójelben

áll utána a kritikusabb nevek helyes ejtése.
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Azok a foly6k, amelyek több országot átszelnek, mindegyik név-

yáltozatukkal szerepelnek (pl. Duna-Donau-Dunajstb.) Ezután a föld-

rajzi azonosÍtás található (a folyó hossza, a hegy magassága stb.)

Majd ezt követi a név etimológ.l.ájatömör magyarázattal, amely fontosabb

utalásokat és a névvel kapcsolatos dátumokat is tartalmaz •

. Nemzetközi összehasonlÍtásban eléggé arányosan választották ki

a szerzők a neveket,' s ez fö!téUenül nagy erénye a munkának. Csak

azt jegyezném meg ezzel kapcsolatbar:;, hogy Ázsia keleti részéről

viszonylag kevés név található. Jelentős s;z;ámúmagyar helynév ~s sze-

repel a könyvben V. HUNÁCEK földolgozásában. A szerző szemmel

láthatóan foglalkozott az alapvető magyar szakirodalomma.4- elsősorbm

KÁLMÁN BÉLA munkájával (A nevek világa. Bp., Bp., 1967). Ezek-

ben a névcikkekben nem találunk elfogultságot vagy ellenérzést. Te-

mesvár s több erdélyi városnév ls magyar formájában szerepel a

könyvben, mivel a cseh nyelv is igy használja. Más kérdés, hogy

tévedések a magyar anyagban elég nagy számban fordulnak elő. Min-

denek előtt a nevek helyestmsával kapcsolatosak ezek, s nem tekint-

hetők nyomdahibának, hanem Upikusak, a cseh sajtótermékekben is {gy

szerepelnek. (Ez a jelenség, sajnos, kölcsönös: mind a cseh m.nd a

magyar újságok nagy hanyagsággal kezelik a másik ország személy-

és egyéb tulajdonneve!t, pedig ezeknek a rubáknak a megelőzése iga-

zán kevés fáradságba kerülne!) Hiányos a magyar nevekkel kapcso-

latban a szerző eUmológ.l.aiismerete is, 'de ez részben menthető. hi-

szen a teljes magyar névtani szakirodalmat nem ismerhette a szerző.

s még akkor nem jelent meg KISS LAJOS kiváló etimológiai helynév-

szótára (Földrajzi nevek eUmológ.l.aiszótára. Bp•• 1978). Át~ondolat- .

lanság lehet az, hogya hajdani Felvidék, ma Szlovákia városnevei-

nek magyar megfelelőit így vezeti be a könyv: "•••magyar neve •••volt'!

Pedig minden nyelv bes;z;élöínek' szuverén joga a meglevő szó- és

l1évkészietét a saját nyelvén használni bármikor, mint ahogyan ezt a

cseh nyelvet beszélők ls teszik (Pl. Viden· és nem Wien,' ZUina és
. .

nem ZsoIna stb.). Ez azonban minden pizonnyal csak következetlen-

ség, hiszen nem hallgatJa el a szerző sohas.em a magyar eredetét

egy-egy névnek. Kritikai megjegyzést érdemel a kiejtés megadásában

az !:!. és ~ hangok teljességgel eUogadhatatlan X. és ~ jelölése. Annál

is inkább. mert a csehszlovák.ial olvasóközönség ki tudná ejteni ezeket
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a hangokat. Nem jelöli tovább a korryv a magyélTnevekben az ü és

!? hangok ho,Sszúságát (Gvör [dér] c. Ráb •••/srov. Borsosgyör, Kis:..

györ aj./ stb.). Mi,ntegy harminc névcikk található, amely magyar vagy.

magyar vonatko;l:ású helynevet magyaráz. Ha ezzel összehasonlltjuk a

hatvanöt .csehszlovákiai helynévvel foglalkozó szóvikket. meg lehetünk

elégedve a magyar nevek arányávaL

Ez a könyv mindenképpen sokat jelent a helynevek etimológiá-

jának népszertisitésében. Az utóbbi időben több ilyen témájú könyv

vagy szótár szerkesztésén,- Ú'ásán. folynak a muriké.Ieto.k,Nagy elisme-

rést érdemel a cseh szerzők úttörő kezdeményezése és kiváló ered-

ménye.

BREDÁR ÉVA

PENAVIN OLGA - MATIJEVlCS LAJOS: Szabadka és környéke

földrajzi nevelnek adattára. INyelvészeti Füzetek. Névtudományi Soro-

zat. Vajdaság helységeinek földrajzi nevei 2.1 Magyar Nyelv, Irodalom

é s Hungarológiai KutatásQk Intézete. Újvidék, 1976. 333 p.

Mivel a Névtani Értesítő olvasói már megismerkedhettek az uJ-

vidéki Hungarológiai Intézet névtudományi sorozatának előzményeivel

(NÉ. 1,51-4), a szabadkai adattár ismertetőjében inkább az adott

táj egység, a lakosság, valamint a néVÚpusok és nyelvi anyaguk sa-

játos összefüggéseiből eredő egyedi, vonásokkal kivánok foglalkozni,

még pepig elsősorban azokkal, amelyek a szinkrón névkutatás álta-

lános pro blematikáját is érintik.

A szerzők igen tekintélyes számú (141) adatközlő segitségé-

vel és 28 gyÜjtőt, ellenőrzőt mozgósltva 'gy{ijtöttélc össze a szabad-

kai kommuna 14 községének: Bácsszőlős (Ba~ki Vinogracü), Bajmok

(Bajmok), Békova (Bikovo), Csantavér (tantaW), Györgyén (-Dur-

dín }, Hajdújárás. (Hajdukovo), Kelebia (Kelebija), Kisbosznla (Mala

Bosna), Lud~s (Luda~), Meggyes (Visnjevac). Nagyfény (Zednik),

Palics (Pali~), Szabadka (Subotica) és Tavankút (Tavankut) hely-
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