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A szovjet névtudomány jellemzője a társtudományokkal való

élő és kölcsönös kapcsolat. A toponímiának a Söldrajztudomány-

nyal való szoros kapcsolatát bizonyítja A toponímia a földrajz

szolgálatában c. tanulmánygyűjtemény, amely a VoproszüGeogra-

fii 110. köteteként jelent meg E. M. POSZPELOV szerkesztésébenyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

é s előszavával.

Az Előszóból /9--11/ megtudhatjuk, hogya toponímiai ada-

tokat főleg a történeti geográfiai kutatásokban hasznosították

eddig a kutatók. Jelen tanulmánygyűjtemény A történeti föld-

rajz toponímiájacímmel 1977. februárjában megtartott névtani

tanácskozás anyagát tartalmazza. A toponimiának a geográfiában

való alkalmazhatósága alapján a cikkek négy tematikai csopor-

tot alkotnak.

1. Toponímia és természetföldrajz /11--38/. A fejezetbe

tartozó cikkek azt vizsgálják, hogy a toponímia milyen adalé-

kokkal szolgálhat az egykori tájak rekonstrukciójához.

A. A. SZEJBUTISZ az -~ képzős /Set~a, Karn~e, Szam~asz/

baltikumi helynevek vizsgálatát paleográfiai elemzéssel kiegé-

szítve végezte el, s megállapította, hogy az ilyen típusú hely-

nevek objektumai a jégkori víztároló medencék öbleihez kapcso-

lódnak /18--25/.

Toponimiai adatok felhasználásával Azerbajdzsán 6 észak-

nyugati körzetében II hektáron rekonstruáltak erdőséget /25--8/

/R. M. Juzbasev--E. B. Nurijev/.

G. I. HORNAULI /28--31/ Kelet-Grúzia toponimiai elemeivel,

SZ. B. HOLEV /31--8/ a Nyeman folyó felső folyásának helynevei-

vel bizonyítja erdők meglétét a XVII. sz. előtt.

149



2. Toponímia és gazdaságföldrajz /38--71/ kapcsolatának

mibenlétét,/a lakosság foglalkozására, jellemző gazdasági te-

vékenységére utalás/ SZ. sz. TRUBE írása vázolja /38--50/.

A cikkek tanúsága szerint a kutatók nagy figyelmet fordí-

tottak az egykori közlekedés útneveinek vizsgálatára. A ~

Ihaj óvontató út/, Zavolocs,je, Perevoloka típusú toponímiai

nevek alapján a Dnyeper és a Balti medence folyói-között kia-

lakult régi hajóvontató utakat térképezi fel V. A. ZUCSKEVICS

/56--63/.

A. P. AFANASZJEV a vízi és hajóvontató utak nevében levő

"vZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo r r tyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAatiáaaa)," kapcsolatos lexika elterjedését vizsgáló tanul-

mányának finnugor vonatkozása van. A mai nevekben ugyanis meg-

maradt a 'vontató út' jelentésű finnugor elem: och/t/-, ok/t/-,

uch/t/-, uk/t/ -- /~, Uchtoma, ~ -- a Volga felső és

középső folyása; ~, ~ -- Komi ASZSZR/. Ebből a szerző

azt a következtetést vonja le, hogy a vizi és hajóvontató utak

még a szlávok megjelenése előtt kiépültek /56--63/.

3. Toponímia és településföldrajz /71--143/. A település-

földrajz tanulmányozása során a történelem, etnográfia mellett

a toponímiai adatok is jól hasznosíthatók, valamely nép hajdani

letelepedési helyének meghatározására; az egyes népek etnikai

hovatartozásának megállapítására; a vándorlások feltárására stb.

-- írja R. A. AGAJEVA a fejezet bevezető írásában /71--7/. O.

A. KUPCSINSZKIJ az ősszláv eredetű -~ képzős földrajzi neve-

ket vizsgálva arra a megállapításra jut, hogy ezek jelentős

része ukrán területre esik; számuk a XVI. századig növekedik,

utána pedig fokozatosan csökken /89--103/~

Az ukrán -l!si, -~ képzős /bolgár, szerbhorvát, szlo-

vén: -ovci, -inci; szlovák: -ovce, -ince/ földraJ'zi nevek areál-
- - - -

jának meghatározása D. G. BUCSKO véleménye szerint fontos ada-

lékokat szolgálhat a szláv törzsek IX. sz. előtti szétköltözé-

sének magyarázatához. Archeológiai, történelmi, nyelvészeti és

toponímiai adatok alapján ugyanis feltehető, hogy az ugorok
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Közép-Eur6.pába való érkezéséig IIX.JIHGFEDCBAsz.1 itt egységes, osztat-

lan szláv lakosság élt. Ezzel egyidejlíleg az -DV ci, -~ kép-

zős földrajzi nevek egész areálja, amely azt~~ szétesett

észa~eleti IUkra,jna, SzlovákiaiyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé s dél-nyu,gati IBulgária és

Jugoszláviai részre 1103--12/. -

M. V. GORBANYEVSZKIJ a lakosság lokális -/országhatáron

belülil emigrációjánaknyomait látja a ~-, sztar- szótő, a

novo.le, szi;aroriekiegészítő jelzők, valamint Viszelki, ~-

szelki stb. nevek meglétében 1112--29/. •

4. Toponímia és történeti kartográfia 1143--83/. Kartog-

ráfiai toponímia a történeti kartográfiában c. írásában a tör-

ténelmi térképekkel szemben követelmények és ezek teljesítésé-

nek kérdéskörével foglalkozik E. M. POSZPELOV 1143--50/. -Véle-

ménye szerint e kérdéskör elméletileg még nem elég kidolgozott,

s ennek eredménye a nem égységes térképírói gyakorlat is.

A régi térképek több szempontból való hasznosíthatóságát

Itoponímiai kutatások forrásmunkái, történelmi térképek, atla-

szok korhúségének biztosításal bizonyítja A. V. POSZTNYIKOV

1150--7/. I. G. DOBRODOMOV--V. A. KUCSKIN 1157--63/.
- ~ . c. __•., .. ~. '"'-.._____ ___ o __ - __ • -

A történeti-kartográfia számára igen értékes az az 1788--

89-ból származó földrajzi szótár, amelyet G. P. BONDARUK mu-

tat be a kötetet záró cikkben 1178--83/.

A toponímiai kutatások sokféleségét is illusztráló cikkek

után néhány mondatos rezüméjük olvasható orosz és angol nyel-

ven 1187--208/.

CSIGE KATALIN
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