
f~a adalékokat szolgál az irodalmi művek teljesebb megértéséhez,

ugyanakkor :példaként szolgálhat az irodalmi névadás vizsgálatá-

hoz. E. Magazan:ikkönyve egyaránt ajánlható az orosz irodalom i-

ránt érdeklődők és a névtani kutatók figyelmébe.

CSIGE KATALIN

A HUNGAROLÓGIAI INTÉZET TUDOMÁ1~OS KÖZLE~lliNYElNEK

~mVTANI VONATKOZÁSÚ CIKKEI

1 /1969/ - 25 /1975/. sz.

1. sz. /1. évf., 1969. szeptemberi

PAPP GYÖRGY: Kanizsa és vidéke földrajzi neveinek általános

sajátságai /47-53/. A földrajzi nevek keletkezéséről, a termé-

szetes és mesterséges nevekről/ezeket "holt" neveknek tart ja/

mondja el véleményét, majd néhány földrajzi köznévre és a Kani-

zsa környéki névtípusokra hoz példákat. - PENAVIN OLGA: Zala me-

gye földrajzi nevei /207-8/. Ismertetés.

2. sz. /11. évf., 1970. márciusi

MATIJEVICS LAJOS: Földrajzi nevek a szabadkai magyar végren-

deletekben /54-69/. A sze.badkai levéltárban őrzött, 1850-53-ban

készült végrendeletekből közöl neveket szövegkörnyezettel, pon-

tos átírással. Összesen 80 név. - VELIMIR MIF~JLOVIC: Adalékok

a szerbhorvát sZÓk~~~3 magyar jövevényszavain~k tanulmányozásá-

hozGFEDCBA/7cr-83/. Magyar eredetű szava.kat vizsgál a szh. helynévanyag-

ban és személynevekben /pl. surduk = szurdok, at = hát, Uros

a m. úr szóból stb./. - PENAVIN OLGA: Földrajzi neveink gyújté-

sének állása /125-6/. A jugoszláviai magyar névtani kutatások

megkezdéséről és első eredményeiről ad hírt. - MATIJEVICS LAJOS:

Fehértói Katalin, A XIV. századi magyar megkülönböztető nevek

/156-7/. Ismertetés.

3. sz. /11. évf. 1970. júliusi

BÁLINT SÁND()R: Szajin /88-92/. ANagykikizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnd a kÖze2.ébe" :ekvő

~agyar falu újabb kcri történetér51, népr~j=áról szólván :e1so-

rolja a S::ef?;edví.d éké r ő.L b ekoLtö=jt-::e~:cS2.1i.:i:-~e',-e2.t. ::7-éhánysza-

jáni helynevet ::'8 ~j=jl.
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8. sz. /111. évf., 1971. szeptemberi

KASZÁS JÓZSEF: Csentevölgy földrajzi nevei /74-85/. Az Alsó-

lendva szomszédságában levő magyar falu helynévanyaga található

a közleményben. A bevezető rész tájékoztat a helység nevének sor-

sáról, az anyaggyújtés módszereiről,. szól a népi és a mestersé-

ges nevek viszonyáról, a névpusztulás okairól, végül tipizálja

a falu helyneveit. Az adattári rész betúrendbep közli a mintegy

170 élő és történeti nevet és névváltozatot. /A falu határáról

készült térképnek hibás a tájolása./ - GYÖRE KORNÉL: Palics ere-

deti nevének keletkezéséről /86-90/. 1462-ben mint Paly possessio

túnik fel a falu neve, 1580/82-ben pedig egy Pálegyház-at emlí-

tenek ezen a tájon. A kettő talán nem azonos. A névadó személyét

nem lehet megállapítani. - PENAVIN OLGA: Tallózások a kalocsai

érseki levéltárban /93-7/. Mohol és Pacsér községekből való sze-

mélynevek a XIX. században. A Fogadjistenbe telepített moldvai

csángók kérvénye a püspökhöz áttelepítésük dolgában, - névalá-

írások. - MATIJEVICS LAJOS: A jugoszláviai Baranyára vonatkozó

német nyelvú térképek a Pécsi Városi Levéltárban /98-102/. A le-

véltár 1855-1860 között készült térképeinek helynévanyaga. -

VIRÁG GÁBOR: Személynevekből származó csantavéri családnevek

/103-15/. Keresztnevekből /!/ alakult magyar, szlovák, német,

szerbhorvát, szláv /!/ eredetú családnevek alaktani vizsgálata.

/Sok téves besorolás./

4. sz. /11. évf., 1970. novemberi

MATIJEVICS LAJOS: Adalékok a "bara" szó jelentéséhezGFEDCBA1137-40/.

A Bácskában és a Bánátban egyaránt él a szerbhorvát eredetú bara

szó a magyarság vízrajzi névkincsében. A helynévi adatokat és a

szó jelentéseit sorolja föl.

7. sz. /111. évf., 1971. június/

MATIJEVICS LAJOS: Népi magyarázatok két szabadkai víznév ke-

letkezéséről /141-4/. A Szentkút ucca és Szentkút nevekhez és

helyekhez fúződő hagyományokat mondja el.

9. sz. /111. évf., 1971. decemberi

HATIJEVICS LAJOS: Diákjaink Jénában /125-7/. Az egyetem ala-utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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pításától 1883-ig összesen II diák nevével találkozu~~ a mai Vaj-

daság területéről.

10.>sz. /IV. évf., 1972. márciusi

MATIJEVICS LAJOS: Deákmúveltségü~~ a külföldi egyetemek név-

sorai tükrében a XIV-XVI. században /47- /. A'mai Vajdaság te-

rületéről a krakkói ésutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAq bécsi egyetemre került személyek neveit

sorolja fel. Utal a nevek múvelődéstörténeti mondanivalóira.

11-12. sz. /1. évf., 1972. június-szeptemberi

BURÁNY BÉLA: A mi utcánk játékai /147-216/. A zentai nepl já-

tékok között névvel való csúfolódásokat is nagy számban felsorol

/189-90, 211-3/.

13. sz. /IV. évf., 1972. decemberi

Bt~Y BÉLA: Ruke-Dravina, Velta: Place names in Kauguri county,

Latvia. Stockholm, 1971 /155-7/. Ismertetés. CSORDÁS MI~~LY:

Reves megye földrajzi neveiMLKJIHGFEDCBA1 . Az egri járás /159-60/. Ismerte-

tés.

18. sz. lVI. évf., 1974. márciusi

KASZÁS JÓZSEF: Párhuzamos és többszörös névadás Alsólendva

és környéke földrajzi neveiben /17-23/. A kategóriák tisztázása

után több altípusban mutatja be e jelenségek példáit. - PAPP

GYÖRGY: A Tisza jugoszláviai szakaszána.k vízrajzi nevei az or-

szághatártól Adorjánig /25-44/. A nevek bemutatásánésa föld-

rajzi objektumok jellemzésén kívül szól az.anyaggyűjtés és a

közzétevés tanulságairól, elemzi a nevek nyelvtani, szerkezeti

sajátságait, közli a víznevek jelentéstanát és tipológiáját.

- MATIJEVICS LAJOS: Még egyszer a "bara" szó használatáról /45-

-7/. A Pesty-féle gyűjtésből további adatokkal egészíti ki a

RITK. 4. számában megjelent közleményét a vízrajzi köznévként

használatos szóra. - MOLN_(R CSIKÓS LÁSZLÓ: A kollektív névadás

nem hivatalos formáinak változatai egy község életében /49-57/.

Mintegy 600 adatot gyújtött össze Ada község csúfneveire és ra-

gadványneveire. A csúfnevek kialakulásinak több fázisa van: 1.

alkalmi csúfnév: "Egy bizonyos szituációb8n keletkezik", pl.

öccse; állandósult csúfnév: az 81apszituáció mellékessé válik:
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csimesz, szutyu stb.; 3. csúfnévi eredetű ragadványnév: valame-

lyik ős nevét örökli a család, és ez a név lassan a hivatalos

név részévé válhat: csalandra JVlészárosGábor; 4. becenévi erede-

tű csúfnév: a családban jön létre, aztán terjed el a nagyobb kö-

zösségben, pejoratív funkciójú: pl. egy lány neve Béci /a szülei

fiút akartak/; 5. kollektív becenév: csúfnévből való, pejoratív

jelentését elvesztett becenév, közismert emberekre vonatkozik

/p1..sportolók/: súró, dilis •.- A ragadványnév egy vagy több csa-

l~d nemhivatalos kollektív neve. - A csúfnevek formális felosz-

tása: 1. önállóan használt csúfnevek /a keresztnév rövidítése,

az első szótag továbbképzése, az utónév módosítása, fiú-lány név-

csere, fiú-fiú vagy lány-lány névcsere/; 2. differenciálódott

csúfnevek: lumbi, kis lumbi, nagy lumbi; 3. a becenévvel együtt

használt csúfnevek: lányok pityeréje. - Majd a csúfnevek tartal-

mi felosztása /tkp. jelentéstani osztályozási következik, végül

a ragadványnevek szerkezet szerinti /névsorrend/ és tematikai

csoportosítását /névadó vonás/ végzi el. Az írás végső következ-

tetése: "Nincs különösebb akadálya annak, hogy a magyar hivata-

los személynévrendszerben polgárjogot nyerjen e~y harmadik név-

elem is, elősegítve a személyazonosság megállapításának pontossá-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
gát , gördülékenyebbé téve az emberi kommunikációt." /NB! Van. /

- BONA JÚLlA: A régi Palacsa-mocsár földrajzi nevei, állat és

növényvilága a népnyelvben /59-60/. A mocsárról - amely egykor

körülvette a szlavóniai Harasztit, Kórógyot, Szentlászlót - mint-

egy 15 helynevet közöl. - PENAVIN OLGA: Georg Heller - Karl

Nehring, Comitatus Sirmiensis. Die histortschen Ortsnamen von

Ungarn, Band 1. München 1973 /129-31/. Ismertetés. - PENAVIN OL-

GA: Karl Nehring, Comitatus Bachiensis et Bodrogiensis. Die his-

torischen Ortsnamen von Ungarn, Band2. München 1974 /131-2/.

Ismertetés.

21. sz. lVI. évf., 1974. decemberi

TOMkN LÁSZLÓ: Írói álnevek és névjelek a Kalangyában /67-70/.

A jugoszláviai magyar irodalom egyik legfontosabb fóruma volt a

két világháború között a Kalangya c. fOlyóirat. Számos szerzője

álnéven vagy névjellel közölte írását. "Írói körökben minden i-

dőkben szokásos az álnév használata, a mi esetünkben azonban

má.sról is szó van: rosszul hangzó, esetleg idegen alakÚ vezeték-
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név, a környezettől való idegenkedés, az inkognitó vágya, az író

polgári személyétől - és foglalkozásától, esetleg múltjától - va-

ló különválasztódás igénye, egyazon lro különböző műfajú írásai-

nak más-más módon való jelölése stb. Az írói álnév felvételének

nálunk persze nem egy esetben politikai okai is vol tak ..• " A szer-

ző 39 álnevet és 14 névjelet sorol fel és próbál megfejteni.

22. sz. /VII. évf., 1975. márciusi

KASZÁS JÓZSEF: Aragos és névutós földrajzi nev7k kérdéséhez

/81-8/. Szól a Malomba-típusú névkölcsönzésről, a hiányos para-

digmájú neve~ről, majd Alsólendva vidékének ragos és névutós

földrajzi neveit mutatja be a következő tagolásban: Magyar név-

adás, Szlovén névadás, Párhuzamos névadas. - PENAVIN OLGA: Koci-CBA

éevo IV Kocsityevó, egy kétnyelvű kiskczség földrajzi név kész-

lete /111-8/. ·Az észak-bácskai kázyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAeköz s ég /1971-ben 67 lakosa volt/

magyar és szerbhorvát neveit betűre~dben közli, !l'.sjdnyelvte.:-.i

- szerkezetbeli tipizál~ást ad. - MATIJEVICS LAJOS: A ::e =- J'c:gnz-

lávia területére vonatkozó földrajzi nevek a középk-Jri 2z2r'o-

-magyar vonatkozású okiratokban /119-36/. A ":.vIag:Tarcr2zác:::=2::'=-é~-

tartományainak oklevéltára II. A Magyarország és Sz~r~=-a Lcz~i

összeköttetések oklevéltára 1198-1526. Icp. 1907. 3z2~1:.: =~2=--

lóczy Lajos, Áldásy Antal/" c.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf orráak.í advány 81s>~á:. ~2::'''-;'_'::''?;o-

és vízneveket közöl. - MATIJEVICS LAJOS: Ha j dú ~· 'iih?],~', -=~-_~,::--:::::-:

utcaneveinek névtani vizsgálata /155-7/. Ismerteö2s.

23-24. sz. /VII. _évf., 1975. j ún.i.u a=ez ept emb erv'

TÓTH FERENC: A néphit és a népsz~k2.sok rendszere Ür:::c2Y,-.-h~=i:-:

a szerelemtől a keresztelőig /119-45/. A keresz~e=-5r6::' 5=~::'~;~
a keresztnévválasztás szokásait is f e.Lsoro lja /142-::;/. - :':'::=-:~,:'_=,

CSIKÓS LÁSZLÓ: Kósa László - Filep Antal, A magyar nép tsji-c::'r-

téneti tagolódása /265-8/. Ismertetés.

25. sz. /VII. évf., 1975. decemberi

MOLNÁR CSIKÓS LÁSZLÓ: Az Albar:ológia Intézetr51 /139-91/ ..:..

jugoszláviai albánok fontos lrulturális és h'.do::l;ny02t é nyezó j e

az Intézet, amely Pr í st í nában műk1'd:LlL Ennek Ny eLv'tudomány t O:3Z-

tálya~eretében található a Topor:ooasztikai Alosztály. A híradás

két lrutató tevékenységét err.eliki /191-2/: S~~DER GASHI Golap
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MEZŐ ANDRÁSutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

•

vidékének makro- és mikrotoponimiáját, REXHEP DOC{Ipedig Lapusha

helység antroponimiáját,patronimiáját es etnonimiáját tanulmá-

nyozza.GFEDCBA

~~!~!Q/a számok a folyóirat számaira utalnak/:

áda 18. - Adorján 18. - Albanológia Intézet 25. - álnév 21.
- Alsólendva környékének frn.-ei 18. - szh. at 'hát' 2.DCBAf Bacbi-
ensis Comitatus 18. Bácska 4. - BÁLINT SÁNDOR 3.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABáná t 4. -
- bara 4, 18. - Baranya 8. - Béci 18. - Borogiensis Comitatus
18-:-=-BO~A JUJfIA18. - Budapest utcanevei 22. - BURÁlilYBÉLA 11-
-12. -"BUlITBELA 13. f családnév 3, 8. - csalandra 18. - Csanta-
vér 8. - Csentevölgy frn.-ei 8. - csúfnevek 18. - dilis 18. -
FEIiÉRTÓIKATALIN 2. - FILEP ANTAL 23-24 ...- Fogadjisten .8. - föld-
raj~i név 1, 2, 13, 22. f Golap 25.- GYORE KORNEL 8. f HAJDÚ
;\~IEA.LY22. - hát 2. - HELLER, GEORG 18. - helynév 2, 3, 4, 8,
13, 18. - Heves m. frn.:"'ei13. - Hholt" név 1. - J é n a 9. - Ka-
langya folyóirat 21. - Kanizsa frn.-ei 1. - KASZÁS JÓZSEF 8, 13,
22. - keresztnév 8. - keresztnévválasztás 23-24. - kis lumbi 18.
- kollektív névadás 18. - KÓSA LÁSZLÓ 23-24. -lányok pityeréje
18. - Lapusha 25. - lumbi 18. - Malomba típus 22. - ]\1ATIJEVICS
LAJOS 2, 4, 7, 8, 9, 10, 18, 22. -megkülönböztető név 2. - mes-
terséges név 1, .8. - ]'UHAJLOVICS, VELIMIR 2. - Mohol 8. - MOLNÁR
CSIKÓS LÁSZLÓ 18, 23-24, 25. - nagy lumbi 18. - NEHRING, KARL
18. - népi magyarázat 7. - népi név 8. - névadó vonás 18".- név-
csúfoló 11-12. - névjel 21. - névkölcsönzés 22. - névtani kuta-
tások Jugoszláviában: albán "25,magyar 2. - névutós frn. - Pa-
csér 8. - Páleg:vház 8. - Palics 8. - Paly 8. - PAPP GYÖRGY 1,
18. - párhuzamos névadás 18, 22. - PENAVIN OLGA 1, 2, 8, 18, 22.
- Pristina 25. - ragadványnevek 18. - ragos frn. 22. - REXHEP
DOQI 25. - RUKE~DRAVINA 13. - Sirmiensis Comitatus 18. ~ SKENDER
GASHI25. - surduk 'szurdok' 2. - súró 18. - Szabadka 7_ - Sza-
ján 3. - személynév 2, 8, 10, 18, ~- Szentkút, Szentkútutca
7. - természetes név 1. - Tisza 18. - TOMAN LASZLÓ 21.- TOTH
FERENC 23-24. - többszörös névadás 18. - Uros / m. úri 2. -
Ürményháza 23-24. - Vajdaság 9, 10. - VIRAGGÁBOR 8, - víznév 7,
18. - Zala m. frn.-ei 1. - Zenta 11-12.
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