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iiel.l.ingt-on,é sn , l.44kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALap;

Hallatlanul. különl.eges könyvet küldött számunkra P. A.

Sherwood, az University of London magyar nyel.vész tanára. Az
I
Uj-Zéland szigetein élő maori őslakosság hel.yneveit tartalma~

zó terjedelmes szótár több szempontból is érdekes, figyelemre

méltó. Amint a szerző lrja előszavában; a maori nép sokkal. kö-

zelebb él a természethez, mint a fehér ember, s helyneveikben

a fák, vizek, szelek, talaj-félékre vonatkozó szavak sokkal

gyakoribbak, fontosabb szerepet játszanak. Másrészt azonban

nagyon sok nevük éppen a könn~ fordlthatóság miatt megtévesz-

tő, mert történelmi, mitológiai eseményekre, legendákra utal,

s az egyszer{i forditás nemcsak megtévesztő, hanem nevetséges

is lenne. Mindezeken kivül. szép számmal. találhatók lefordlt-

hatatl.an és kiderithetetl.en eredet{i hel.ynevek. Végül. pedig a

modern, angol. eredet{{ nevek maoriban val.ó meghonosodása jel.ent

néha kibogozhatatl.an problémát, hiszen egyszer{{ forditással,

hangalakváltoztatással. vagy mindkét mód keveredésével bekerül-

hettek ezek a nevek a maorik névkincsébe. A szerző azonban el-

sősorban - nagyon hel.yesen - a nevek "forditását", etimol.ógi-

áinak megadását tartja l.egfontosabb föl.adatának, hanem a ne-

vekről elmondható információk föl.tárását tekinti fo~tosnak.

Nem törekszik tel.jességre, de a fontosabb nevek mindenképpen

benne vannak a mintegy ezerötszáz nevet tartal.mazó gy{ijtemé-

•
nyében.

A szótárat egy nagyon rövid kiejtési tájékoztató előzi

meg, amelyből megtudjuk, hogy csak 15 hangot különböztet meg
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a maori nyelv, s néhány mássa~angzónak nillos megfeleloje az

angolban, amelyeknek az :Í.rásárabet&apcsolatokat alkalmaz a

latinbet~ átírás.

A kiejtési tájékoztató után még egy lap terjedelm~ köz-

nyelvi szótár következik, amely a nevekben előforduló leggya-

koribb maori szavakat tartalmazza angol meg:felel.oikkel. Nagyon

érdekes ezek közül fölsoroln1 néhányat, hiszen a névadás ere-

detére, az elnevezés ősi szokásaira vet jellemző fényt. Elso-

sorban természetesen az olyan szavakra gondol.ok, amelyek a mi

helynévadásunkban ri tkábban fordu.ln.ak elo, vagy egyál talán nem

haszná.latosak. Ilyen azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt{fz, fe~ő', tánc, szél, tOjás, gyümölcs,

élelem, é~szaka, égbolt, eJ.rejtett vagy titkos /tapu/ stb. köz-HGFEDCBA

SZÓ.

A szótár~ rész /ll-l40/ a latin ábécé bet~endjében közli

a maori nevek át:Í:t'talakjait. Va.lamennyi szócikk a név elemz é••

s éveL, a névalkotó formánsok vizsgálatával., azok aJ+goljeJ.,tim-

tésével kezdodik. A legtöbb nevet történeti, néphagyományi, ~

tológiai magyarázat tal lát el, s ezek nagy többsége a névadás

ind{tékát, az elnevezés körülményeit, okait adják. Nagyon sok-

szor az angol e1nevezé~~is megadja a maori név mell.ett,de meg-

lehetosen kevés a kettős név. Ezek egyrészt tÜkörfordltások, a

szerzo szerj~t néha tévesen, hibásan fo~ditott maori szavak,

másrészt viszont fUggetlen elnevezés ek, amelyeknek semmi köze

az eredeti IHnrekhez. /Az angol. nevekről külön ,jegyzékettalá-

lunk a könyv függelékében, de számuk a kétszázat sem éri el.

-- Érdemes lenne megvizsgálni ezeknek a strukt~ráját is. Azt

találnánk, hogy egyrészt az Amerikai Egyesült Államok helyne-

veihez hasonlóan eredeti angol nevek átvitelei, másrészt val-

lásos tartalommal biró jelképes nevek, mint például Bethlehem,

Canaan, Christohurch, Galatea, Galilee, Golgotha, Jerusalem,

Juc~a, Samaria stb., s viszonylag nagy a görögös maveltségre

utaló nevek száma közöttük: Athens, Corinth, Macedoniax stb./

A maori neveket nacy számuk miatt sem lehet összetételük

szez-Lnt csoportosítani. NéhárLY jel.lemzo sajátságot kiemelve a-

zonban bemutatok egy-két tipust közül.ük. Nagyon sok névben

szerepel. a 't«Z' szó, s ezeknek nagy része valamilyen élelem-
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kész:Ítéssel kapcsolatos , igy utó'cagjukban annak az állatnak a

neve szerepel, amely a környéken gyakori, s könny{{zsákmányul,

jó eledelül szolgált a vidéken. A másik tipus ahhoz a régi szo-

káshoz kapcsolódik, amely szerint a legyőzött ellenség szívét

kivágják, megsütik s megeszik, {gy a név a 't{fz'és a 'sziv'

szavak ö-sszetételéből alakult /Ahimanawa/, s tulajdonképpen

eseménynévnek tekinthető, bár némelyikhez több különböző ha-

gyomány is f{fződik,amelyek ,között a szerző természetesen nem

foglal állást, csak fölsorolja valamennyit.

Gyakori a 'felhő' megjelenése a helynevekben, s ez ter-

mészetes is a szikla, hegy stb. utótagok mellett, de a 'hosz-

sz~', 'röpü1ő', '~szó', 'fehér' stb. közszavakkal alkotva hely-

neveket számunkra szokatlan, s inkább költői, romantikusnéva-

dásnak tauik -- de hát éppen ez a legfontosabb a névadás kü-

lönbségei.nek vizsgálatában. Igen hasonló az 'árny, árnyék'

szavak megjelenése a nevekben. Az 'árny' + 'éjszaka', 'hold-

világ', 'kedves vagy szép' stb. összetételek különös hangula-

tot adnak ezeknek a neveknek. A 'tánc' és a különböző filfélék

neveLnek összetételeiből alakult helynevek minden bizonnyal

kultikus eredetre utalnak. A 'szél' + 'tenger'. 'hegy', 'óce-

án', 'sik' stb. összetétel az uralkodó szélirányra, a 'szél'kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA+

'nagy vagy erős', 'gyors', 'hangos', 'verdeső vagy lobogó' a

szél minőségére utal, s helynevekben igen gyakori. Mindezeken

kivül föl lehetne még sorolni számtalan érdekes névtipust, de

azt hiszem ez a néhány is bepillantást enged a maorik különle-

ges és nagyon szép névadási rendszerébe.

Elgondolkodtató, és néha a könyv értékét is megkérdője-

lezi, hogy·egy-egy szónak több angol megfelelőjét is megadja
I

a szerző. Igy például a horo maori szó jelentheti a követke-

zŐket:'lenyel', 'mos', 'tisztít', 'fut', 'szétpo~lad, elmál-

lik', 'földcsuszamlás', 'siklás'. Mindezt természetesen a ma-

ori nyelv ismeretében lehetne elfogadni vagy cáfolni, s min-

den bizonnyal az utótag nagy mértékben befolyásolja a szónak

a jelentését. Sajnálatosabb dolog, hogya földrajzi szempon-

tokat alig-alig érvényes{tett~ a szerző. Néhány névnek a ma-

gyarázatában ugyan meg találhatjuk a hely pontos meghatározá-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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sát /különösen olyankor, amikor angol megfe1e1ője is van a ma~

ori névnek/, legtöbbször viszont általános égtáji utalást vagy

még azt sem kapunk a helyek lokalizálásához. NÍg szemléletes

rajzok mutatják be a különleges állatokat, szerszámokat, mun-

kafo1yamatokat, amelyek nevei előfordulnak a helynevekben, e-

gyetlen térkép sem segiti a tájékozódást, a nevek földrajzi

viszonyainak megértését.

A könyv különlegessége mellett is nagyon értékes és hasz-

nos valamennyi névtannal foglalkozó szakember és az érdeklődő

~agyközönség számára. A személyekről kapott nevek magyarázatai

az antroponimia kutatóit is érdekelhetik, az összehasonlltó

helynévkutatás /amely még meglehetős en gyermekcipőben jár, s

a párhuzamos névadáson kÍvül alig van szakirodalma/ pedig hal-

latlan gazdag anyagot kap a szerző lelkiismeretes névgytijtése,

sokoldaIti és alapos névmagyarázatai eredményeként.

I ,

HAJDU MIHALY

SZEGED HEGYEI vÁRos KÖZTERÜLETI NÉVJEGyzÉKE.

/Szeged, 1980./ 124 lap.

Néhány évvel ezelőtt rendelet jelent meg arról, hogy va-

lamennyi magyarországi településnek jegyzéket kell fölfektet-

nie a területén levő közterületek neveiről, s ezeket a Népes-

ségnyilvántartó Hivatal egységesiti, számon tartja, s a végle-

gesnek tartott nevekről érteslti a települések tanácsait. Ezek

a jegyzékek el is készültek, s minden tanács igazgatási osztá-

lyán hozzáférhetők. Nyomtatásban való megjelenésükre azonban

még eddig nem láttam példát, s ebben minden valószÍnJSég sze-

rint Szeged város ~ttörő szerepet vállalt. 1013 közterületi

nevét nemcsak betdrendes sorrendben tette közzé, hanem a kö-

ze1mJltban megváltoztatott nevek esetében a régi neveket is
I

föltünteti az ~jak mellett. Igy nemcsak a névstrukt~ra vizs-

gálatára ad kiváló adattárat ez a könyv, hanem bizonyos tör-

téneti vonatkozás~ következtetések levonására is alkalmas, a
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