
Érdekes megfigyeléseket olvashatunk az orosz családnevek

hangsúlyviszonyait tárgyaló fejezetben. Megtudhatjuk például,

hogy a leggyakoribb orosz családnevek egyike, az Iva.l1oVhang-

súlyváltozása milyen szociolingvisztikailag jól elemezhető je-

lenséghez vezetett. A múlt századi ejtés szerint a hangsúly a

második szótagon volt. Ez az ejtés megőrződött pl. Csehov da-

rabjának címében. A huszadik században elterjedt a harmadik

szótag hangsúlyozása. A két forma között társadalmilag is jól

értékelhető használati különbség fejlődött ki. A könyv V. Sza-

janovot idézi: "De hisz nálunk az Ivanovok és a Bikovok külön

nevek. Vegyük csak a hadsereget: aki katona, feltétlenül IvanóvZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

g . hangsúly helyét ékezettel jelölöm. H. Á J , aki pedig tiszt,

legyen akár tizedrangú is, mégis Ivánov. A Bikovval ugyanez a

helyzet. A sorkatona ~, az ezredes vagy főhadnagy pedig

föltétlenül ~."

Szuperanszkaja és Szuszlova könyvét a benne közölt nagy

tényanyag, a módszertani igényesség és változatosság, a bib-

liográfiai hivatkozások gazdagsága hasznos és érdekes olvas-

mánnyá teszik nemcsak a névtan művelői, hanem anyelvtudomány

más területeinek kutatói számára is.

H U S Z Á R Á G N E S

L'UDOVITJIHGFEDCBANOVÁK, K najstar~im dejinám slovenského jazyka

Bratislava 1980., 352 lap

1. Ismeretes, hogyajövevényszavak támpontokat nyújthat-

nak az átadó és átvevő nyelv számára egyaránt. A magyar nyelv

hangtörténetének, elsősorban a magánhangaók történetének kidol-

gozásában fontos szerep jutott a jövevényszavak /közöttük a

szláv elemek/ nyújtotta tanulságoknak. A magyar nyelv szláv

eredetű, orrhangúakat tükröztető szavai /abroncs, galamb,

péntek, rend, menta stb./ kapcsán a szlavisztika atyja,
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Safarik, a neves csen történészhez Palack§hoz címzett levelé-

ben ezt írhatta: a szlávság legrégibb nyelve nem az írDtt em-

lékekben, hanem a magyar nyelvbe átvett szavakban őrződött meg.

Figyelemre méltó: a levél megirásakor az orrhangú ak létének,

funkcionálásának·Vosztokov általi felfedezése még szenzáció

volt! /vö. Rot A. A., Vengerszko-vosztocsnosz~avjanszkije

jazykovyje kontakty Bp. 1973., 249, Király P., Znacsenyije

vengerszkoj leksziki dlja etimologicseszkich iszszledovanyij

v oblasztyi szlavjanszkich jazykovyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASt. Sle 10. 21--31./.

2. A hangtörténet vizsgálati módszerei fejlődésének ered-

ményeként ma a jövevényszavak csak kivételes esetben nyújthat-

nak újat. Nováknak ez a műve, amely a szlovák nyelvjárások fo-

nológiai rendszerének fejlődésére támaszkodva tesz kísérletet

a szlovák nyelv egyfajta genézisének és történetének megrajzo-

lására, bőven merít a magyar nyelv szláv jövevényszavainak gaz-

dag példatárából. Természetesen a szerző elsősorban a magyar

közszavak valLomására épít. Itt különösen kiemelendő, hogya

magyar-szlovák nyelvjárások konvergens h~~gfejlődésére vonat-

kozó eredményei úttörő jellegűek. /Konvergentny vYvin západo-

slovensky a staromad'arsky pri kvantitat{vnej konsonantickej

korelácii, 96--98 [) •.nyugatszlávok és ómagyar kvantitatív

mássalhangzókorreláció konvergens fejlődése .:ll> 1;ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA. l l l ! > ~
típu~. Konvergentny vyvin mad'arciny a strednej slovenciny,

187--8 LA magyar és a középszlovák nyelv/járás/ konvergens

fejlődése /a redukált hangok eltúnés~. Konvergentny vyvin

mad' ar~iny a strednej sLovenő íny , 218--9 Lua. ~, !:!.' El"

l:i típui} /, Substi túcienza slovenske :2J . /MLKJIHGFEDCBAi , . i / v mad' ar~ine,

2 5 1 [ A szlovák ~,~ /É" i / hangok helyettesítése a magyarbai!.

Slov. Moravce, Prievidza - ~'. Marót, Privigye a podobné

pripady 251--8JIHGFEDCBALF szlovák Moravce, Prievidza - magyar Marót,

Privigye és más megfeleléseil.

J. Abból az elvi, módszertani meggondolásból kiindulva,

hogy a helynevek a hangfejlődés szempontjából lényegében

ugyanúgy viselkednek, mint a köznevek, a szerző a szlovák
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helyneveket többször szembesíti magyar megfelelőikkel, több

esetben von le következtetéseket a magyar nevek hangalakjából,

illetőleg alátámasztja azokkal véleményét.

A középszlovák ~yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA> 1 jelenség elterjedtségét, eredetét

és kronológiáját vizsgálva mai és okleveles magyar adatokat

is vallatóra fog. Etimológiailag a ~, -illetőleg preselit'

szavakkal összefüggő Szelény, Pereszlény, Erdőszelestyén,

Szolcsányka, stb. magyar helynevekkel is azt a véleményét tá-

masztja alá, amely szerint aközépszlovák nyelvjárás *"dl)l

változása az *o~t, 211 )~, ~ reflexióhoz hasonlóan nem

délszlavizmus. Itt több névtani jellegű megjegyzést is tesz,

így többek között felteszi, hogy az óközépszlovák nyelvjárás

a ~ aőeééatívát 'falu' jelentésben is ismerte. Erről áru~-

kodik, írja, a TrnovoZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA< Trnovo Selo helynévtípus is, s ezzel

összefüggésben az a tény, hogy az -~ típusú helynevek el-

terjedtségének izoglosszája egybeesik a~, ~<~rt, 211
típus elterjedtségével /114--5/.

Fonetikai,fonológiai kutatásai eredményeire építve a ma-

gyar Liptó /< szl. 1'üboto~/ és Lipcse / < szl. L'üp~a;

Németlipcse, Partizánska Ltup~a/ helyneveket Q-s formákból

származtatja, felhasználva a~, Zólyom, Árva és szlovák

megfelelőik nyújtotta hangtani, alaktani tanulságokat. Érdeke-

sek a szerzőnek a Szepes és Liptó etimológiájának, jelentésé-

nek összefüggéséről vallott elképzelései is. Novák hipotézise

szerint a Tátra vidékét eredetileg L'übotoH-val és változatai-

val jelölték a liptói és szepességi részen egyaránt. A L'übotoH

tükörfordításaként keletkezett az ómagyar Szipis. Az utóbbib6l

eredő szlovák spiM idővel a szepességi részre lokalizálódott,

a L'übotog és magyar megfelelője pedig a Tátra liptói részére.

Az 6szlovák nyelvjárások ,2, .2 /!4,MLKJIHGFEDCBAi / hangjai fonetikai

minőségének, fonológiai helyének meghatározásába magyar köz-

szavak mellett a Marót, Lót, Bánóc helynévtípusokat valamint a
--- I

Pirivigye, Ledény, Rozvágy, Palugya stb. helyneveket is bevonja

/256--8/.

UDVARI ISTVÁN
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