
a címszó meghatározását, a példákat, az iro~_alncatés a szó ere-

detét. Aszócikkekhez mellékelt megjegyzések számos információ-

val szolgálnak a címszó struktúrájáról, más nyelvekben, elsősor-

ban német, ritkábban az angol és francia nyelvp.kben való előfor-

dulásáról.

Annak ellenére, hogy a magyar nyelvben az új szavak, termi-

nusok alkotásánál más elvek érvényesülnek, mint az oroszban, úss

látjuk, a magyar névtani terminológia gyújtésében, rendszerezé-

sében, sőt új terminusok alkotásában is nasznosíthatóak PODOLSZ-

KAJA szótárának eredményei. Tekintettel arra, hogy a szovjet-

orosz névtani terminológia használatos a legtöbb szláv országban

is, a szótárt haszonnal forgathatják más szLáv nyelvek onom8.SZ-

tikája iránt érdeklődő szakemberek is.

UDVARI ISTVÁNDCBA

I

A N~MENKUNDLICHE INFORMATIONEN UJABB SZ~MAI

36. szám. 1979. októper

Tanulmányok és beszámolók:

ERNST EICHLER - HANS WALTHER: 25 éves .a névtudomány aNémet

Demokratikus Köztársaságban /1954-1979/; ERNST EICHL&~: Aleksan-

der Brückner és a névtudomány; WALTER WENZEL: Tanulmányok a

szorb antroponimiához; ISOLDE NE~~~NN: Családnevek magyarázataMLKJIHGFEDCBA

1 .; ERNST-MICHAEL CRISTOPH: A beoenevek levezetése a k~resztne-

vekből az oroszban; 1 . BILY: Névtudom2nyi közgyűlés Lipcsében

1979. június l-én; BACRÁT LÁSZLÓ: A magyar névtudomány napjaink-

ban.

Uj kiadványok:

Ebben a rovatban német, osztrák, svaJCl, lengyel, szlovák,

román, litván, orosz, dán és angol névtudományi kiadványokat is-

mertetnek.

Folyóiratszemle:

A ZMK. 1978-ban megjelent 29. számát mutatják be.

Beiheft 1 .: I. BILY: Adalékok az NDK né,~udományi bibliográ-

fiájához .

A folyóirat szerkepztósége a 36. sz~al együtt jelentettezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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meg ezt a kiegészítő füzetet. A korábbi "~LlK-beli névkutatás

bibliográfiája /1-11/" 1963-ig dolgozta fel a névtudományi szak-

irodalmat, a kiegészítő füzet pedig az 1964-től 1979-ig megje-

lent né-vtudományi munkák bibliográfiai adatait tartalmazza.

A Namenkundliche Informationen 1-35. számának teljes anyagát

felöleli, tehát a tanulmányokat, a tudósításokat, a rencenzió-

kat, továbbá a gyújteményes Onomastica Slavogermanica I-XI. kö-

teteinek adalékait és 12 további névtudományi összefoglaló ki-

adványnak az adatait, amelyek 1961 óta jelentek meg, és az NDK

névkutatásának a bibliográfiájában nincsenek számon tartva. A

külföld névtudományi munkáit országonként rendezi el, de csak

az olyan munka került be a bibliográfiába, amelyről a folyóirat-

ban recenzió jelent meg. A magyar névtudományi szakirodalmat

csak LADÓ JÁNOS "Magyar utónévkönyv-"e és a "Zala megye föld-

rajzi nevei" képviselik. A bibliográfia nem teljes. Az egyete-

mek és főiskolák tudományos közleményeinek, sem más folyóira-

toknak és napilapoknak névtudományi cikkeit nem regisztrálja.

A feldolgozott anyagot az összeállító négy csoportba osztja:MLKJIHGFEDCBA

I . dolgozatok; II. tudósítások /főleg konferenciákról/; 111.

méltatások és nekrológok; -IV. recenziÓk. A cutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAímek rövidítésének

jegyzéke, az egyéb rövidítések felsorolása, az alkotói regisz-

ter, a recenziót írók regisztere a füzet végén jól szolgálják

a cikkek gyors megkeresésének lehetőségét.

37. szám, 1980. május

Tanulmányok és beszámolók:

MILOSLAVA Kl~APPOVA: A keresztnevek gondozásáról és társadal-

mi funkciójáról; ISOLD~ NEill1ANN: Családnevek magyarázata II.;

MICHAL BLICHA: Lőcse mikrotoponimiája a nyelvkapcsolatok tükré-

ben; R. EICHLER: •.eghalt Witold Taszycki; SZERKESZTÓSÉG: Teodo-

lius Witkowski 50 éves; 1. BILY - E. EICHLER: Az NDK névtudomá-

ny3nak aktuális kérdései /Nemzetközi Értekezlet Lipcsében 1979.

okt. 23-24-én/; 1. BILY: Az első összlengyel ~évtudományi kon-

·ferencia /1979. szept. 28-29/; E. EICHLER: A 111. jugoszláv

névtudományi konferenci1'j./1979. okt. 10-12/; BACRÁT LÁSZLÓ: Név-

tudományi konf ecenczyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí.a Nyíregyházán /1979. május 26-27/.
/

Uj !ciadványok:

E rovatban lengyel, német, cseh, orosz, belgiumi, dán és ma-
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gyar kiadványok /Magyar Személynévi Adattárak 1-25., Magyar Név-

tani Dolgozatok 1-8./ ismertetésével találkozik az olvasó.

Folyóiratszemle:

A b'elgiurniNaamkunde 6-10. évfolyamai, az amerikai Names

1977/78-as számai és a romániai Limba romana 3. száma kerültek

bemutatásra.

38. szám, 1980. október

Tanulmányok és beszámolók:

WOLKMAR HELLFRITZSCH: TUlajdonnevek az anyanyelvi képzésben

és nevelésben; W. F. NICOLAISEN: Nevek az irodalomban; PAVEL

TROST: A tulajdonnevek két paradox vonása; JANA PLESKALOVA: A

földrajzi terrninusok és a dúlőnevek kapcsolata; REI~ITUlRDE.

FISCHER: A Brandenburg név hiteles magyarázata; ISOLDE ~JU[N:

Családnevek magyarázata Ill.; H. WALTHER: E. Eichler 50 éves;

E. EICHLER és SOPHIE WANER: Gerhard Schlimpert 50 éves: G. SCHLIM-

PERT: Sophie Waner 50 éves: E. EICHLER: A Nemzetközi Szláv Bi-

zottság mellett múködő Névtani Bizottság 7. munkaértekezlete

/1980. szept. 23-25/; E. EICHLER: Munkaértekezlet a keleti szláv-

helynévi szókincsről /1980. nov. 27/; E. EICHLER: A 8. szlovák

névtani konferencia /1980. júIlius2-6/; A. NAERT: Az északi or-

szágok névkutatóinak 8. kongresszusa /1980. jún. 14-18/.DCBA
I

Uj kiadványok:

Német, holland, svájci, szovjet kiadványokat ismertetnek.

Folyóiratszemle:

Az angol Nomina 1977-79., a belgiumi Onoma 1977-79.,. a len-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
•

gyel Onomastica 1979. és a csehszlovák ZMK. 1979. évi számait

mutatják b~.

BACHÁT LÁszL6

A MOVOZNAVSZTVO 1979- ÉS 1980-AS SZÁMAINAK

NÉVTANI ANYAGA*

Az USzSzK névtudományának legjobb eredményeit /a monográfiák

és egyéb önálló kiadványok mellett/ az évente hatszor megjelenő

Movoznavsztvo, az Ukrán Tudominyos Akadémia Nyelv- és Irodalom-utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

* Az ukr4n ono~asztikai kutatások figyelésének problenatikájá-
ról a Névtani Ertesítő 3. és 4. szá~ában olv2shattu~~.


