
ték{i,de a névtani kutatás 01;:számára is forrásérték{{, naé;.7ol1

sok oldalról megközelithetö kiváló edattár.

HAJDÚ HIHÁLY

NYELVÉSZETI TANUU1Á."qOK 1980.

Kritérion, Bukarest, 1980.

Először veheti kézbe a nyelvészet iránt érdeklődő olvasó

tanulmánykötebe szerkesztve a kolozsvári magyar nyelvjárásk~-

tatók dolgozatait.

TEISZ~q PÁL előszavából megtud juk, hogy a kolozsvári

nyelvészek évtizedek óta sokirányJ felmérést végeznek a mold-

vai csángók körében és Erdély minden magyarlakta területén.

Az adatfeltárás két fontos területen folyt, illetve folyik:

az egyik a romániai magyar nyelvjárások rendszerének feltárá-

sa, a másik a hely-, illetve személynévrendszer történeti és

mai állományán~~ össze~jtése. E kutatások eredményéinek fel-

dolgozását már a magyarországi olvasóközönség is ismeri, s re-

méljük, hamarosan lehetőség nyilik arra, hogy értesüljön az

Ójabb eredményekről is, ugyanis az e kötetben közölt tanulmá-

nyok egy része az Újabban felkutatott, más része pedig a már

korábban összegy{ijtött nyelvi anyagot dolgozza fel.

A tanulmánykötet a következő hat dolgozatot tartalmazza:

BALOGH DEZSŐ -- TEISZLER PÁL: Hutatv-ány ~larosvásárhely vidéke

tájnyelvi atlaszából /7--34/; GÁLFFY MÓZES: Tájszót{pusok a

marosmagyar~nyelvjárásban /35--50/; B. GERGELY PIROSKA: Szer-

kezeti, funkcionális és vársadalmi összefüggések a családnevek

népi használatában /51--80/; KOVÁCSh':ÉJÓZSEF HAGDA: Eavasalja

mai családneveiről /91--118/; HURÁDIN LÁSZLÓ: Néhány növény-

név erdélyi földrajza /119--129/; PfuVTEK JÁNos -- SZABU ATTILA:

A régi növényvilág és változásai a kalotaszegi földrajzi ne-

vek tükrében /131--172/.

E kötet minden tanulmányaD~sznos, tanulságos olvasmánya

lehet nemcsak a nyelvészeknek, hanem a nyelvészet iránt érdek-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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lődöknek is. A fenti dolgozatok közül most csupán a névtani

vonatkozás~ ismertetésére vállalkozhatunk.

B. GERGELY PIROSKA tanulmánya szerves folytatása a szer-

ző: A kalotaszegi magyar ragadványnevek rendszere /Bukarest,

1977/ c:Í.m{1munkájának /vö. NÉ. II, 59--62/. Ismeretes, hogy az

1960--65 között gy{1jtött család- és ragadványnévanyag feldol-

gozását 197J-ban fejezte be a szerző, nem állt azonban módjá-

ban a teljes anyagot együttesen közölni.

Hostani munkájának célja annak felderitése, milyen moz-

gatórugók irányítják a családnevek népi környezeben való hasz-

nálatát, melyek azok a külső okok, amelyek meghatározzák a

névhasználat szabályait és kivételeit. Ezek vizsgálatát öt ka-

10taszegi település: Gyerőmonostor, Bánffyhunyad, Kispetri,

Bács és Nagykapus 1960--65 között gy{íjtött névanyagán végezte

al •.

A dolgozat négy részre tagolódik. Az első részben a szer-

ző bemutatja a névállomány belső szerkezetének összetevőit. A

második részben településenként elemzi a névállomány törzsál-

lományának és peremrétegének arányát, majd feltünteti, hogy e-

zek a névközösség hányad részére terjednek ki. Ennek alapján

három állománytípust különít el: teljes funkcióérték{í, csök-

kent funkci6értéK{í, továbbá funkciótlanná vált nevek.

A tanulmány harmadik részében a szerző az elemzett öt te-

lepülés névállomány-szerkezetének és funkcionális sajátságai-

nak részleteredményeiböl levonja az általános következtetése-

ket. A dolgozatot az összefoglaló táb1.ázatok zárjá1{. Ezekből

könnyen leolvashatjuk, milyen mérté~ az egyes nevek megter-

heltsége a különböző településeken a hivatalos és a népi hasz-

nálatban.

KOVÁCSNÉ JOZSEF·HAGDA: Havasalja mai családneveiről c.

dolgozatában huszonegy, a nyugati székely nyelvjárást:Í.pushoz

tartozó. település, az udvarhelyszékizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtin. llavasalja községei,

falvai élő családnévállományát mutatja be az 1971--7]-ban vég-

zett gy{1jtés alapján.

A bevezetőből megtud juk, hogy a teljes havasalji személ~-



nevren<:lszer vizsgálatakor három szempontot érvenyesitett: a/

a nevállomány statisztikai számbavétele; b/ a funkció vizsgá-

lata; c/ a nevek nyelvi alkat ának szókészlettani, alaktani,

jelentéstani vizsgálata.

A tanulmány második részében két táblázatba és egy tér-

képre vetitette ki a települések családnévállományát jellemző

adatokat. Az 1. szám~ táblázat Havasalja családneveinek betfi-

rendes mutatója falvankénti,és családnEive:okénti megterheltsé-

gük feltÜlltetésével, a 2. számti táblázat pedig a tájegység csa-

ládneveinek megterheltségét a nemzedékek szerinti megoszlás

feltÜlltetésével mutatja be. A térképről leolvashatjuk a csa-

ládnevek településenkénti számát és az egyes helységekben leg-

gyakrabban használt három nevet. Az egyes nevek megterheltsége

viszonylag magas, ezért a szerzo néhány kiragadott példával

szemlélteti a családnevet a népi megnevezés elemeként tártalma-

zó névkapcsolati formákat. li~sz olyan névkombináoiót különit

el, amelyekben aihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcaa.Ládrre 'vek más névelemmel társulnak, s eze-

ket egy összes{tő táblázatban is közli.

Befejezésül a szerző röviden elemzi a nevek nyelvi alka-

tát.

Érdekes k{sérletre vállalkozik PÉ:NTEK JÁc-VOSés SZABÓ AT-

TILA: A növényvilág és változásai a,kalotaszegi földrajzi ne-

vek tü1!:rében c. tanulmánya.

A tulajdonnevek nyelvi jelként önálló rendszert alkotnak,

ugyanakkor azonban egy szélesebb rendszerbe is beletartoznak,

és más nem nyelvi rendszerel!:kel is kapcsolatuk ván, teljes

vizsgála tuk csak trudom árryköz L ku tatás sal lehetséges.

Egy nyelvész /Péntek János/ és egy botanikus /Szabó Atti-

la/ összefogott, hogy felmérje az emberi közösségek és a nö-

vény takaró fejlődése, alakulása közötti összefüggéseket, és a

történeti növényföldrajz szemszögéből is kiértékelje a föld-

rajzi nevekben megőrzött népi megfigyeléseket, tapasztalatokat.

DOlgozatuk négy részre tagolódik: 1. Módszertani kérdések;

2. Növényzet -- növénmevek -- földrajzi nevek;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ. Történeti

növényföldrajzi következtetések; t~. Néhány névtani következte-

~.



KÁ..!WLYI HARGITzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A Hódszertani kérdések cim<i.fejezetben a szerzők elmond-

ják, hogy a vidék mai és történeti földrajzinév-anyagából, a

mai növényföldrajzi képből, továbbá a mai népi növényismeret-

ből próbáltak következtetni a hajdani növényföldrajzi viszo-

nyokra, a természetes növénytakaróban beállott változásokra, a

növény~etnek a névadásban játszott szerepére stb.

A következő fejezetben először az általános növényföld-

rajzi fogalmakat közlik, majd szócikkszerden felsorolják az e-

gyes növénycsoportokat alkotó növényneveket. Az alkalmazott

csoportosf.tás jelöléstani, onomasziológiai. C{mszóként azt a

kö""nevet emel ték ki, amelyből a földrajziihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArrevek kialakulha t-

tak, majd zárójelben felsorolják a fontosabb alakváltozatokat

is. A f"öldrajzi neveket f"alvanként és időrendben közlik.

A · Történeti növényföldrajz cim~ fejezetben képet kapULll~

a táj egység természetes ökológiai rendszeréről, és a népi nö-

vényismeret mélységéről.

Végül a szerzők levonják az általános névtani következ-

tetéseket. A névadás ind:ÍtéJ.r.átkutatva két tényezőt emelnele

ki: az egyik a növény felt~~ő volta, a másik hasznossága az

ember számára. Növényzeti csoportole szerint legfontosabb név-

adók a lombhullató erdők, legkisebb szerepük pedig a fenyve-

seknek, tőzeglápoknak és csarabosoknak volt.

SÁRKÖZI ZOLTÁN ÉS SÁNDOR ISTVÁN /SZERK./: HEZŐI\:ÖVESD V.Á.'lOS

HONOGRÁFIÁJA.

Mezőkövesd, 1976. 796HGFEDCBAp .

A helység neve legelőször l275-ben bukkan fel. A kötetet

a 700. év.forduló tiszteletére adta ld a városi tanács. E he-

lyütt nem célunk a teljes monográfia ismertetése, csupán a név-

tudományi vonatkozásokra térünk ki.

A hatalmas kötet foglalkozik ~Iezőkövesd földrajzi nevei-

vel is /27--33/. PATAKI ISTVÁN tanár gyiljteményét tartalmazza.
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