
kill8nleges jel. a mad~ élettere, elterjedési területe. élelme vagy

hangja nyomán. Rövid, tetszetős és jellemző neveket kiséreltek meg

a~otni, elsősorban olyanokat, amelyek a nép nyelvérzékévei nínc s.e-

nek ellentétben. Amikor lehetséges vott. más nyelvek analógiáit is

megfigyellék a névadáskor. A félreértések elkerülése céljából nem

használtak több fajt is fedő népi neveket.

A szerzők javasolják. hogy az áJ.latvilág más osztályaiban is

vizsgálják meg az elnevezéseket, és a népnyelvből merÍtve egészft-·

sék ki azokat. Hazai körülményeink között is ·szükségét érez~k en-

nek. Nagyon gyakori - talán a növénytani elnevezésekben még in-

kább - hogy nyakatekert, magyartalan. sok esetben hibás nyelvújí-

tás! nevekkel dolgozunk, s nem egy esetben előfordult. hogya he-

lyes magyar tájnyelvi nevet "helyreigaz!tva" mesterléllre rontothrk,

A könyv névjegyzéke a latin név ~ellett az angol. francia és

német név után a javasolt görög nevet tartalmazza. Ad egy" latin

szinonfma névjegyzéket, majd az összesltQ jegyzék neveit nyelven-

ként betUrendbe szedve hozza. A könyvet számos - elsősorban

antik - madárábrázolás képe disz1u.

REUTER CAMILLO

Namenkundllche InformaUonen Nr. 30-35.

A NÉ 1. számában részletesen !smertettem az NDK névtudomá.-

nyi. folyóiratának 29. számát. Azóta a folyóirat a 35. számnál tart.

Szerkesztésében.· fólépítésében nem történt változás. legföljebb azt

~mlÍthetem meg, hogya 33. számtól kezdve vastagabb fehér papfrból

való fedőlapot kapott. Az egyes számok részletes ismertetése helyett

csak az első rovatban fflegjelenő tanulmányokat és tudósításokat so-

rolom fóL A folyóirat nagyobb részét ezek jelentik.

30. szám. 1977. május

H. NAUMANN: Keresztnevek - becenevek - ragadványnevek.

II•. rész; Th. ANDERSSON: Régi európai v:Íznevek az északi nyelv-
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terület szempontjából; Dr. Isolde Neumann 50 éves; 'l'h. ANDERSSON

A svéd névtudomány helyzete és feladatai 1.; E. EICHLER: A szláv

névtudomány fejlodési perspektívái (1. Nemzetközi Konferencia. Moszk-

va, 1976.- ~któber 26-30).

31'- szám. ·1977. október

K. HENGS'l': A szovjet köztársaságok !ovárosalnak neve; Ju.

A. KARPENKO: A tulajdonnevek funkcióirólj M. SEMJANOVÁ:A nép-

nevek és a lakosságnevek elhelyezkedése a köznevek és a tulaj-

donnevek k o z .o tt , (Áttekintés az ide vonatkozó nézetekröl.); St. O'l''l'Q

Odesszai utcanevek; V. WEISS: Családnévgyakoriság a múltban és a

jelenben mint kiinduló pont a nyelvészek, történészek,- ezoc ío ló gtreok,

fóldrajzosok és genetikusok interdiszciplináris kutatásaiban; E. ~ICH-

LER: Meghalt Mieczislaw Karas; 'l'h. ANDERSSON: A svéd névtudo-

mány helyzete és feladatai II.; M. MAJ'l'ÁN: A d{Úonevek és a szláv

atlasztervezet.

32. szám. 1978. május

V. HELLFRI'l'ZSCH: A vogUandi helységnevek struktúrájához;

P. 'l'ROS'l': A József és a Tamás nevek a csehben; E.- EICHLER-

H. WALTHER: MeghaJ± Friedrich Redlich; G. SCHLIMPER'l': Max

Bathe emlékezete; E. EICHLER: A névkincs a nyeM kontaktusok

területén; Nemzetközi konferencia Gdanskban 1977. október 25--27.

H. ZIKMUND:Az EgyesüJ± Nemzetek III. konferenciája a helynevek

szabványositásáról Athénben 1977. augusztus 17-töl szeptember 7~g;

F. LlNEMANN:A családnevek kialakulása az Unterharzbanj R. Z S C H tJ N -

KE: A Belorussz Szovjetköztársaság helyneveiröl; St. OT'l'O: Össze-

hasonlltó névtudományi diplomamunkák a berlini Humboldt Egyetemen.

33. szám. 1978. október

Ez a szám az NDK névtudományi szakembereinek azokat a

dolgozatait tartalmazza, amelyekkel a krakkói névtudományi kortgr-eaz-«

szusra készültek. Ennek a számnak az ismertetésére még vissza-

térünk.

34. szám. 1978. december

K. HENGST: A Felső-Érchegység vidékének névadásáról;

H-D. KRAUSCH: Niederlausitz erdöelnevezéseij 1. CASLAVKA: A

földrajzi terminológia standardizálásának problémája; N. KAMBARALI:

A tulajdannév mint a lexika eleme és mint a frazeológiák komponense;
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H. PROTZE: Iorgu lordan 90 éves; E. EICHLER: Erhard Müller 70

éves; E. EICHLER: A névtudomány XIII. nemzetközi kongresszusa

Krakkóban. 1978. augusztus 21-25.; E. EICHLER: A névtudományi

évi közgylilés Lipcsében, 1978. június 5-én. R. GLASER: A svéd

névtudomány újabb kutatásai.

35. szám. 1979. május

P. TROST: Külörileges nevek és tulajdonnevek; A. -M. SKLJA-

RENKO: Egyszerli helységnevek tipológiai összehasonlltása szláv,

germán és román nyelvi anyagból; K-D. BAUMANN: Csoporlnevek

az angol történetÍl'ásban szociolingvisztikai szempontból; E. EICHLER:

Iorgu lordan helynévkutató munkái; E. EICHLER: Walter Wenzel 50.

születésnapjára.

BACHÁT LÁSZLÓ

A napokban kaptuk kézhez a Direction des Archives de

France ajándékaképpen az 1977-b.en megjelentetett francia névtudo-

mányi bibliográfiát (L'Onomastique Fran9aise. Bibliographie des tra-

vaux publiés jusqu'en 1960 par MARIANNE MULONConservateur

aux Archives nationales. La Documentation Francraise. Paris, 1977.

454 p, 150 F.) Itt is hálásan megköszönjük az Archives Nationales

számunkra fölbecsülhetetlen értékU ajándékát. Legközelebbi számunk-

ban KOROMPAY KLÁRA fogja részletesen ismertetni a francia név-

tudomány nagy bibliográfiáját.

A szerkesztök
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