
1722 : Ö zv . Puguay Péterné m ost K ovasov ich M ihályné - a ko ra i ha-

lá lozások m ia tt az özvegyeknévváltozása i m ég gyakoribbak , 1742 : Buk-

vayné kertje (503 ) j 1764 : B irjanacz /D idovatz / A n ta l, 1774 : D idovatz

A n ta l sz([rszabó m ester - a m a is é lő D edovác iparoscsaJád őse (437 );

- N éha azonban m oso lyog is a sz igo rú adm in isz trác ió , am iko r a kéz-

rekerü lő sz~m ély közism ert lehe te tt: 1722 : Pochsina M ária özvegy , 1734-:

özv . Posina N ina , és végü l 1737 : M ina háza (438 ); 1712 : S zedeczky

m re , lakó H orV áth K ranecz M ihály , 1718 : özv . M ária e lad ta H orváthné

Ju liának , 1722 : özv . C ra in iz M ihályné , m ost N ancsizné , 1727 : N ancsics

am ás, 1737 : Ju liska özvegy , 1741 : özv . N ancsics T am ásné - am iko r

m eg in t sz igo rúbbak vo ltak a nevek le jegyzésében , 1748 : Jv ,llska özvegy

szIvesebben fog ta a to ll ez t a nevet, 1749 : Horváthné ,Ju lia (510 -1 ).

Ilyen , névku ta tó ink szám ára roppan t értékes adatokat m eríthe tünk

M ADAS JÓZSEF gazdag gy{ ijtésébő l. A z edd ig i - és fé lreveze tő -

szó rványos adatok helye tt az ezerszám ra m egm uta tkozó , é le te t lehe lő

m agán jog i ak tu sok adata i m ár a m atem atika tö rvényszer(iségével b izo -

nyÚ ják az t, hogy ö tvöződö tt ö ssze jóban -ro sszban egy vo lt soknyelv il

város itt a M ecsek aljában a gazdaság i-rokonság i érdekszá lakon ke-

resz tü l.

P écs és közvetlen kö rnyékének helyneveihez is hasznos segÚ sé-

ge t nyú jt, am iko r he lynevekké kövü lt rég i pécsi csa ládneveket em el k i

a fe ledésbő l: S zkókó , F rüvejsz , D an ic stb . veze téknevek m a m ind egy -

egy helynévben élnek .

K Ivánato s le tt vo lna - de m ég pó to lha tó - az adatgy iljtem ényhez

névm uta tó készItése , .am ely egyú tta l a haza i csa ládneveknek és keresz t-

neveknek /névd iva tl/ pára tlan adattá ra lenne .

Ism erte tésünket azza l zárjuk , hogy kfvánunk a m agyar he ly tö rténe t-

frásnak m ég sok ilyen értékes m unkát:

SZABÓ T . ATT ILA , N ép és nyelv . V álogato tt tanu lm ányok és

c ikkek . IV . B ukarest, 1980 . 676 lap .

SZABÓ T . ATT ILA egész é .le tcav~ szo t"osan kapcso lód ik a

m agyar név tudom ányhoz . E zt b izonyÚ ja válogato tt tanu lm ányainak és

c ikke inek nem rég m eg je len t negyed ik kö te te is , am ely szép számm al

ta rta lm az név tan i tém ájú frásokat.



Két önálló fejezete is van ebben a kötetben a névtani vonatko-

zású tanulmányoknak. Az egyiknek a clme A név és az ember (64-165)

a másiknak pedig A helynévkutatás módszere és gyakorlata (166-275).

Mindkét fejezet külön-külön is önálló névtudományi értekezés-gy{ijtemény

lehetne, de még ezeken kivül is vannak névtani cikkek a többi fejezet-

ben elrejtve. Több is akad a' Népszera nyelvészet clmLfrészben. Miről

beszélnek a helynevek? (21-3), Hogyan alakultak ki személyneveink?

(24-36) dma tanulmányai nemcsak a tudományos ismerett~rjesztés is-

kolapéldái, hanem a magyar nyelvészet fölsőfokú oktatásában is kiváló-

an alkalmazható munkák. AKalotaszegi mester- és foglalkozásnevek a

XVII-XIX. századból (305-14), a Kalotaszeg régi népi fazekasságának

történetéhez (315-8) s még ezeken kívül több cikk is tele van történe-

ti személynévadattal. A Történeti néprajzi furcsaságok (341-61) dmmel

összefoglalt kisebb közlések pedig történeti helyneveket tartalmaznak

szép számmal.

Térjünk azonban vissza a két fő' névtani fejezethez! Clm,ükből is

látszik, hogy az első személynévi témájú tanulmányokat foglal magában.

Találkozunk itt régi keresztnevek (Saul), családnevek (Györgydeák,

Cosbuc) magyarázataival, de a fejezet fő súlyát két nagyobb tanulmány

adja: A marosvásárhelyi személynévanyag beve-jellegLf elemei a XVII.

század első felében (73-101) és Elavult, halódó és élő kicsinyftő-be-

céző képzők a moldvai csángó nyelvjárásban (102-65). Ha ezekhez

hozzávesszük ugyancsak SZABÓ '1'. ATTILÁnak a kolozsvári történeti

becenevekről Írott könyvét (NytudÉrt. 59. sz.), valamint a KRIZA-gy{ij-

tölte erdélyi becenevek földolgozását (SZABÓ T. ATTILA: A Vadrózsák

nyelvjárási anyaga. = A1'-iTALÁRPÁD - FARAGÓ JÓZSEF - SZABÓ T.

ATTILA, Kriza János. Kolozsvár, 1971. 187-206), teljes képünk ala-

kul ki a magyar nyelvterület jelentős részét kitevő keleti felének törté-

neti becézéséről. (Bár a másik felére is lennének ilyen kiváló földol-

gozásaink! )

A helynevekkel foglalkozó fejezet sokkal többrétCL A közölt 14

tönulméinyban van általános móds zertani jellegÜ (Miért és hogyan gy{fjt-

sül< a helyneveket? 251-75), az egész magyar helynévadás történetére

-vonatkozó (A magyar helyn~vadás történetéhez. 210-2), eltant helysé-

gek neveit kutató (EltCint-e a középkori erdélyi Filesd? 178-83; Egy

másik Filesd. 184-6; A középkori Fehér megye egy eltLfnt települése:

Lengyelkék. 187-9; EltLfnt település-e Barbátfalva? 190-6; stb.), név-



t{pusvizsgáló (Az lsztambul-, illetőleg a Malomba-típusú helynévköl-

csönzés kérdéséhez. 221-50; Az Amadéfalva )-Madéfalva-féle névala-

kulás kora. 174-7) és számos helynévetimológiát tartalmazó (Lakság.

197-9; Oköritó. 202-7; Ravaszlik. 208-9; stb.).

Természetesen mindenki tudja, hogy SZABÓ T. ATTILA Váloga-

tott tanulmányainak és cikkeinek gy[{jteménye sorozatában megjelenő

kötetek nagyobbrész olyan munkákat tartalmaznak, amelyek már régen

- általában alig hozzáférhető helys-n, mint például Erdély, Erdélyi Isko-

la, Erdélyi Múzeum, Előre, Hargita Kalendárium stb. - megjelentek nyom-

tatásban. Sok azonban egészen átdolgozva, új adatokkal kiegészÜve lát

most újra napvilágot. Például A középkori Saul, Sál név és egyebek

clm[{ tanulmány jegyzetében ezt olvashatjuk; "Az EM. XLVIII, 284. 1.-

ján Saul, Sál ctnmel közzétett cikkecske itt most jelentősen bővitve je-

lenik meg." (650). Másik cikkhez ezt a megjegyzést fi1zte hozzá a szer-

ző: "Az itt újra megjelenő tanulmány az előző közlésbelihez viszonyÚ-

va jelentős számú adalékkal, a 8. ponttal bővÚett, stÚusbeli simÍtásokkal

és szerkesztés-mi1szaki változtatásokkal módosított közlés." (656.)

Az egész magyar nyelvtudomány, de különös en a névtan kutatói

annak is örültek volna, ha változatlanul kapják kézbe ezeket a hallat-

lan érték[{, malg időszer(f és végtelenül tanulságos munkákat. így vi-

szont még nagyobb megbecsüléssel fogadjuk a töretlen mU:-lkakedvdtu-

dós SZABÓ T. ATTILA tanulmányainak gazdag gyi1jteményét.

GEORGE R. STEWART, American Given Names. Their Origin

History in the Context of the English Language. New York. viii +

264 lap

Az Amerikai Egyesült' Államok angol nyelw lakosságának név-

használata nem egyezik meg mi!'1denben Anglia lakóinak névviselésével.

Különbségek már a névválasztásban, a néváivatban is vannak, s ezért

hasznos és szüksége s külön amerikai keresztnévszótár kiadása; jólle-

het már több ilyen megjelent, ez az ::tj könyv földolgozásának módsze-

rével és tartalmával is ad újat , edáig ismeretlent a névkutatóknak.

Rövid bevezetőjében (vii--viii) a szerző kifejti, miért használj.::'. a

"given name" 'adott név' terminu; technicust. Leírja az amerikai névadá-

si szokásokat, névhasználati szabályokat stb. MegállapÚja, hogya név-


