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1. 2011-ben Barcelonában rendezték meg az ICOS 24. Nemzetközi Névtudományi 
Kongresszusát, amelynek 302 tanulmányból álló konferenciakötete az interneten érhető el.1 
Előre kell bocsátanunk, hogy a kötet szerkezete némiképpen megnehezíti a benne való 
tájékozódást. Az előszók és a plenáris előadások egyetlen, 273 oldalas fájlban tölthetők le, 
egy másik linkről pedig a szekcióelőadások írott változata érhető el, tanulmányonként 
külön fájlban feltéve. Az említett, az előszavakat és a plenáris előadások szövegét tar-
talmazó fájlhoz készült kétnyelvű tartalomjegyzék szintén kevéssé olvasóbarát megol-
dással készült: a katalán és az angol változat nem egymás után áll, hanem összeolvasztva: 
a katalán cím tételenként balra rendezve, az angol pedig alatta behúzással. Az oldal-
számok azonban a megszokott módon egymás alá rendezve helyezkednek el, így az ol-
vasó elsőre teljesen összezavarodik a sorrendjük láttán: 6, 142, 7, 143. A 6 és 7 tehát a 
két előszó katalán, míg a 142 és 143 az angol nyelvű változatának a kezdő oldalszámai, a 
tartalomjegyzék szerkesztési elvétől eltérően ugyanis itt már nem szövegenként egymás 
alá téve találjuk meg a két változatot: a fájl első felében a katalán, a második felében az 
angol variánsok olvashatók. E sajátos szerkezet miatt a következőkben az egyes egysé-
gek kapcsán mindig csak a katalán szöveg oldalszámait adom meg. 

További zavaró momentum, hogy a külön linken elérhető szekciótanulmányokhoz 
viszont nem készült tartalomjegyzék. E tanulmányok a konferencia szekcióbeosztását 
követő 12 tematikus egységbe rendeződnek, és szerző, cím, valamint összefoglaló alap-
ján kereshetőek. Az írások a konferencia hat hivatalos nyelvén születtek: angol, francia, 
német, spanyol, katalán és okcitán. A rendkívül gazdag anyag teljes és részletező bemu-
tatására nem vállalkozhatom, ám néhány tanulmány ismertetésével igyekszem képet adni 
az elhangzott előadások témáinak és kutatási módszereinek sokszínűségéről, eredményei-
nek fontosságáról. 

                                                 
1 http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/informacio_i_difusio/publicacions_en_linia/btpl_col/actes_icos  
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2. A katalán nyelvű konferenciakötetet ESTER FRANQUESA I BONET-nak, a Katalóniai 
Helynévbizottság elnökének, illetve CAROLE HOUGH-nak, a Nemzetközi Névtudományi 
Társaság elnökének az előszava nyitja (6–8). Ezt követően a kötetszerkesztők: JOAN 
TORT I DONADA és MONTSERRAT MONTAGUT I MONTAGUT bevezetőjét olvashatjuk a 
konferencia nemzetközi jelentőségéről, az elhangzott témák sokszínűségéről és interdisz-
ciplináris jellegéről (9–11), majd a népes szervezőbizottság névsora következik (13–15).  

Az első plenáris előadásban HELEN KERFOOT az ENSZ által létrehozott UNGEGN 
(UN Group of Experts on Geographical Names) szervezet működésének szerepéről be-
szélt (16–39). A szervezet legfőbb célja, hogy a globalizációs folyamatok nyelvi vetüle-
teit is tekintetbe véve minden nemzet felelősen kezelje földrajzinév-anyagának gyűjtését, 
lejegyzését, rendszerezését és közreadását. Az UNGEGN a fejlődő országok esetében 
külön segítséget kíván nyújtani e munkában, erre példa a megalakult Task Team for Africa 

nevű csoport, melynek tevékenysége kulturális és gazdasági jelentőséggel is bír. Az elő-
adás érintette továbbá az utcanevek nemzetközi és helyi szintű problémáit, majd utalt a 
szervezet megoldási javaslataira. A második plenáris előadásban XAVIER TERRADO I 
PABLO a katalán névkutatások szerepét hangsúlyozta a mai névtudományban (40–67). 
Kiemelte interdiszciplináris jellegüket, összetettségüket (utalva az autonóm tartomány 
sajátos történeti-politikai, regionális és kulturális helyzetére), valamint identitásalkotó 
szerepüket.  

A plenáris előadások anyagát követően a konferencia tizenkét szekciójának témái – 
és főbb altémái – olvashatóak: 1. névtani terminológia; 2. névelmélet; 3. névtan és nyelv-
tudomány; 4. nevek a társadalomban; 5. személynévtan; 6. helynévtan; 7. névtudomány 
és történelem; 8. névtan és földrajztudomány; 9. névtan és kultúra; 10. térképészet és 
helynévtan – az információkezelés újabb módjai; 11. névtudomány és standardizációs 
folyamatok; 12. katalán névkutatás (68–80). A továbbiakban minden szekcióról össze-
foglalókat találunk (81–122). A népesebb szekciókról tematikus áttekintések olvashatók 
(például a helynévtani témájú előadásokról); más szekciók (így a névelméleti) esetében 
pedig az elhangzott előadások központi gondolatairól külön-külön is olvashatunk röviden.  

Ezek után a konferencián tartott két kerekasztal-beszélgetés összefoglalói következ-
nek (123–132). Ezek témája: adatbázisok kezelése, elemzése és a helynévi adatok; illetve a 
névtudomány és a média kapcsolata. Az első beszélgetés végén többek között az alábbi 
következtetésekre jutottak a kerekasztal résztvevői: a névtani adatbázisok szerkezeti 
egységesítése és a szoftverek alkalmazása előmozdítja a kutatások sikerességét; a kor-
mányok által támogatott helynévi és más névtani adatbázisok ne puszta adattárak, hanem 
közszolgáltatások is legyenek. A második kerekasztal-beszélgetés az alábbi témákat 
érintette: általában a tulajdonnevek megjelenése a médiában; a tulajdonnevek használata 
az írott és audiovizuális médiában; transzkripció vagy transzliteráció: dilemma a médiá-
ban megjelenő tulajdonnevek átírását illetően; a média hatása a keresztnevek nemzetkö-
zivé válására.  

Ezt követően arról a megbeszélésről olvashatunk összefoglalót, amelyen a világ kü-
lönböző földrajzinév-bizottságainak, többek közt az UNGEGN-nek a képviselői vettek 
részt (133). A kötet általános részének zárszavaként JOAN TORT I DONADA hangsúlyozza 
a névtudomány aktív párbeszédének szükségességét más tudományágakkal, valamint a 
katalán nézőpont érvényesítésének a hatásait a soknyelvű és tematikusan változatos név-
tudomány általános szemléletére (134–140).  
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Az ismertetés további részében az egyes szekciókról kívánok rövid áttekintést adni, 
néhány ott elhangzott, illetve megjelent tanulmány kiemelésével.  

3. Az első szekcióban 14 névtani terminológiai témájú tanulmány olvasható. FARKAS 
TAMÁS a magyar névtani terminológia jelenlegi helyzetére, problémáira és hiányaira mu-
tat rá írásában (14–20). Kiemeli, hogy a magyarban újabban több idegen eredetű termi-
nus is használatossá vált (pl. szocioonomasztika). A felmerülő problémák között említi a 
keresztnév és az utónév terminus jelentését és használati körét is; az előbbinél a nem ke-
resztény kultúrkörre való alkalmazhatóság, az utóbbinál pedig a névsorrendre való utalás 
okozhat gondot. Hiányként említi például, hogy az angolban meglévő brand name és trade 
name megkülönböztetésre a magyarban egyelőre nincsenek megfelelő terminusok. A név-
kutatás egyik jövőbeli feladataként a terminusok tisztázását, rendszerezését jelöli meg. 
PAULA SJÖBLOM a márkanevek bizonytalan terminológiai kérdéseivel foglalkozik (92–98). 
A márkanév definiálása után négy alkategóriába rendezi annak egyes típusait, majd szer-
kezeti és jelentéstani szempontból is megvizsgálja őket a finnben, az angolban és a né-
metben. Az egyes nyelvek között tapasztalt nagy terminológiai változatosság mellett 
még az egyes nyelveken belül is eltérések mutathatók ki. A névkutatók feladata a keres-
kedelmi nyelv terminológiájának újragondolásakor a jogi és gazdasági szférában előfor-
duló márkanevek figyelembe vétele is, megkönnyítve ezzel az egyes tudományágak közti 
diskurzust.  

4. A második szekció 13 írása névelméleti kérdések köré szerveződik. SZTRÁKOS 
ESZTER (214–219) a budapesti Fővárosi Állat- és Növénykert macskaféléinek névmintá-
zataival foglalkozik angol nyelvű írásában. Megállapítja, hogy az állatnevek kutatása pe-
riferikus területe az onomasztikának. A mintegy kétszáz állatnevet felölelő korpuszt a 
névadás motivációi, az idegen eredet szerepe, valamint a más tulajdonnévtípusokból való 
átvétel alapján vizsgálja. A névanyagot főnévi, melléknévi és melléknévi igeneves sze-
mantikai kategóriákba rendezi, példákkal alátámasztva. JOSEP MORAN I OCERINJAUREGUI, 
illetve ABELARD SARAGOSSÀ tanulmánya a köznév és tulajdonnév elméleti kérdéskörét 
mutatja be. MORAN I OCERINJAUREGUI Thomas Hobbes filozófiájára, főként a Leviatán 
című művére alapozva kifejti, hogy a tulajdonneveknek egyedítő funkciójuk van, ame-
lyet a Homérosz név példáján mutat be (197–201). SARAGOSSÀ a 20. század első felében 
megjelent Grevisse- és Fabra-féle hagyományos nyelvtanok köznév- és tulajdonnév-
fogalmát értelmezi, majd kiegészíti a tulajdonnév és főnév fogalmának újragondolásával 
(202–213).  

5. A harmadik szekció 14 tanulmányának a témája a névtudomány és a nyelvészet vi-
szonya. ANA CANO az asturiasi személyneveket és a „castellanización”, azaz a nyelvi egy-
ségesítés folyamatának a kapcsolatát szemlélteti történeti keretben (316–326). Megálla-
pítja, hogy az asturiasi személynévadás alá volt vetve a nyelvi egységesítés folyamatának, 
mely az elemzett példák alapján Spanyolország északi területein a 16. század végén me-
hetett végbe. KOZMA JUDIT német nyelvű írásában magyar és német népi csillagnevek 
kategorizációját gondolja újra (336–346). A szerző a három felállított nagyobb csoporton 
belül további alkategóriákat dolgoz ki, s ezek szerint rendezi a korpusz adatait. Hangsú-
lyozza, hogy a kategóriahatárok elmosódhatnak, valamint további lehetséges kategóriák 
is felvehetőek rendszerébe. 
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6. A név és társadalom kapcsolatát vizsgáló, 28 tanulmányt tartalmazó negyedik szek-
cióban olvasható ALFREDO JUAN TONDA és ALDA ROSSEBASTIANO írása az Argentínába 
emigrált piemonti olasz földművesekre 1886–2006 között jellemző keresztnévadási ten-
denciákról (642–653). A történeti-társadalmi keretben végzett kutatás alapján kiderül, 
hogy az olaszra jellemző egyelemű keresztnévviselés generációnként fokozatosan köze-
ledett a spanyol kételemű névadási hagyományhoz. A márkanevek kérdését négy tanul-
mány is tárgyalja e szekcióban. PAOLA COTTICELLI KURRAS olasz márkanevekkel, azok 
asszociációival és a nyelvi divatot követő névválasztással foglalkozik (449–458). A szerző 
korábbi, főleg német és olasz kutatásokra hivatkozva kontrasztív módon elemzi korpuszát. 
Hangsúlyozza, hogy míg a korábbi adatbázisok névanyaga a hagyomány, az erő és biz-
tonság konnotációs mezejéhez kapcsolható, addig az újabb, a globális világ igényeihez 
igazodó márkanevek a fizikai érzékelés, illetve a kíváncsiság konnotációit tükrözik. 
MARIA CHIARA JANNER német nyelvű cikkében szintén az olasz márkaneveket mutatja be, 
azok szintaktikai sajátosságaira fókuszálva (524–532). A szekcióba tartozó írások né-
hány további témája: a romániai cigányság neveinek vizsgálata; nevek a gasztronómiá-
ban és a borászatban; spanyol ragadványnevek. 

7. Az ötödik szekcióban 10, személynévadással foglalkozó tanulmány kapott helyet. 
Köztük például BLANCA ESTELA RUIZ spanyol nyelvű írása, mely a személynévadás ak-
tusának körülményeit, illetve a vele kapcsolatos hiedelmeket és szokásokat vizsgálja 
(884–890). Az eltérő kultúrkörök (főleg a görög, a latin és a navatl, azaz egy közép-
amerikai indián nyelv) névanyagából olyan példákat mutat be, amelyek etimológiai je-
lentése kapcsolatban áll a vidámság és a nevetés fogalmával. MATTHIAS WOLNY olasz 
futballisták ragadványneveiről ír munkájában (929–936), melynek első felében az angol 
nickname terminusnak más nyelvekbeli megfelelőit elemzi. A korpusz adatai alapján ki-
derül, hogy a médiában számos, főként pozitív konnotációjú ragadványnév társul a fut-
ballistákhoz, mint például The Divine (’Az isteni’) vagy The Warrior (’A harcos’). Sok 
esetben több ragadványnevet is kaphat egy-egy játékos, ami a sajtóban a névismétlés el-
kerülését is szolgálja.  

8. A hatodik, a helynevek kérdéskörét tárgyaló szekció bizonyult a legnépesebbnek: 
54 írás képviseli; közülük hét magyar szerző tollából született. BÁBA BARBARA olyan 
helyneveket vizsgál, melyek egy földrajzi köznévből mint a helyfajta jelölőjéből és egy 
egyedítő elemből állnak (983–990). 6600 baranyai mikrotoponimából álló korpuszán ke-
resztül megállapítja a legjellemzőbb helynévadási motivációk egymáshoz viszonyított 
arányát e névtípuson belül. BÖLCSKEI ANDREA kultúrafüggő helynévtípusokkal foglal-
kozik kognitív keretben, számos, egymással genetikai kapcsolatban nem álló nyelv alap-
ján, különös tekintettel a település fogalmának értelmezésére a különböző kultúrákban 
(1010–1018). DITRÓI ESZTER Vas megye helyneveinek elemzésén keresztül vizsgálja a 
helynevek területi differenciáltságát (1083–1090). Kiemeli, hogy a földrajzi környezet, a 
történelmi események, az idegen nyelvi környezet hatása, a migrációs folyamatok és a 
térképek is befolyásolhatják e jelenséget. FÁBIÁN ZSUZSANNA német nyelvű írásában 
(1103–1116) a világkép tulajdonnevekben (nem kizárólag helynevekben!) való tükröző-
désének olasz–magyar összehasonlító elemzésével foglalkozik történeti keretben. A vizsgált 
példák alapján kiemeli az olaszban nagy számban szereplő ideológiai eredetű, illetve a 
helynévi eredetű keresztnevek létét emeli ki (pl. Asia); míg a mai magyar névadási 
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szokásokra többek között az idegen eredetű nevek (pl. Dzsenifer), valamint a dallamos 
hangzású nevek (pl. Szellő), a helynevek között pedig például az utcanevekben az emlé-
keztető funkciójú, valamint a növény- és állatnevek választása a jellemző. KOVÁCS ÉVA 
azt mutatja be, hogyan befolyásolták a magyar helynévadási szokásokat a letelepedéssel 
és államalapítással bekövetkező radikális társadalmi, gazdasági, életmódbeli, nyelvi kon-
taktusbeli stb. változások (1225–1232). A szerző a 11. század első felére, valamint a 
13. század kezdetére jellemző magyar helynévadási módokat összevetve megállapítja, 
hogy a települések nevei a metonimikus névadás mellett jellemzően személynevekből 
(pl. Pechel), állat- és növénynevekből (pl. gisnav), illetve természetföldrajzi nevekből 
(pl. Aszófő) keletkeztek. KUNA ÁGNES hegymászóutak kognitív szemantikai elemzésével 
foglalkozik (1233–1240). Hangsúlyozza, hogy a hegyi útvonalak elnevezésüket általában 
attól a hegymászótól kapták, aki először bejárta azokat. A névadás maga kognitív aktus, 
mely általában metonimikus vagy metaforikus módon történik. A tanulmány részletesen 
elemzi a nevekben kifejeződő kognitív metaforákat. PÁSZTOR ÉVA olyan mikrotoponi-
mákat vizsgál, amelyek a századok folyamán elnéptelenedett települések emlékét őrzik 
(1351–1357). Névszerkezeti elemzésének köszönhetően a helyneveket érintő történeti 
folyamatok behatóbban értelmezhetőek. ENILDE FAULSTICH és JOSÉ EDNILSON GOMES DE 
SOUZA-JÚNIOR brazil városok jelnyelvi neveit, azaz névjeleit csoportosítja (1117–1128). 
A felállított huszonhét kategória közül tizenhat a helynevek földrajzi környezetére, ti-
zenegy pedig a néprajzi-kulturális közegére utal. A kutatás eredményeképpen megálla-
pítható, hogy a brazil jelnyelv névtani sajátosságait tekintve hasonló a beszélt nyelvekéhez: 
a vizsgált nevek tükrözik a brazil siket közösségek világról alkotott képének, anyagi és 
szellemi kultúrájának egy szegmensét. JAIRO JAVIER GARCÍA SÁNCHEZ írása (1173–1182) 
arról a közép-spanyolországi helynévkutatási projektről számol be, amelynek első lépése 
Cuenca tartomány helyneveinek vizsgálata. Az adatgyűjtést követően főként szinkrón 
összehasonlító eljárással, illetve történeti adatok segítségével elemzik a helyneveket. 
A szerző hangsúlyozza, hogy a helynévkutatás szempontjából e vidék még feltáratlan te-
rület, így a projekt célja a vizsgálatok kiterjesztése az egész autonóm közösségre.  

9. A hetedik szekció 30 írása a névtudomány és a történelem szoros és kölcsönös 
kapcsolatát tükrözi. SLÍZ MARIANN a történettudomány szerepét vizsgálja a családnév-
kutatásokban (1707–1714). Kiinduló gondolata szerint a történeti személynévkutatás egyik 
központi, vitatott kérdése, hogy mely évszázadtól beszélhetünk magyar családnevekről. 
A tanulmány Anjou-kori oklevelekből vett személynévi példák alapján azt mutatja be, 
hogy a történettudomány különböző területei miképpen járulhatnak hozzá e kérdés tisz-
tázásához. GULYÁS LÁSZLÓ SZABOLCS írása első felében az általa kidolgozott statisztikai 
módszer alapján arra következtet, hogy a mezővárosi lakosság körében a családnevek 
nagyjából a 16. század elejére alakultak ki, így az ennél későbbi, foglalkozásnévi eredetű 
névadatok öröklődő voltuknál fogva már nem használhatók a mezővárosok gazdasági 
fejlettségének vizsgálatára (1728–1737). Írása második felében a helynévi eredetű meg-
különböztető nevek és családnevek alapján von le következtetéseket a 16. század eleji 
Bácsban és Bodrogban megfigyelhető népességmozgás jellemzőiről. TAMÁS ÁGNES a 
19. század második felében megjelent magyar és osztrák élclapokban megjelenő, nem 
magyar nemzetiségű szereplők neveit vizsgálja (1738–1744). A bécsi Figaro, a magyar 
Borsszem Jankó és Az Üstökös alapján képet kapunk a korabeli nemzetiségi sztereotípi-
ákról. A tanulmány a személynévanyagot a vizsgált korszak (1860–1890), a szóban forgó 
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etnikum és a neveknek a különböző nyelvű és politikai irányultságú élclapokban való 
előfordulása alapján rendszerezi. ANNA FERRARI a Plutarkhosz Párhuzamos életrajzok 
című művében szereplő ragadványnevekkel foglalkozik (1559–1568). A vizsgált példák 
alapján megállapítja, hogy a Plutarkhosz alkotta ragadványnevek fő funkciója a görög 
portréábrázolásokhoz hasonlóan az adott személy átfogó, absztraháló jellemzése; másfe-
lől egyes nevek a római portrékra jellemző életszerűséget közvetítik, a személynek egy 
adott pillanatban való viselkedésére, külső vagy belső tulajdonságára világítanak rá. 
MACIÀ RIUTORT I RIUTORT nem latin nyelvű, középkori skandináv forrásokban fellelhető 
ibériai helyneveket és személyneveket elemez (1685–1696). A főként irodalmi vagy tör-
téneti tárgyú szövegeket eredeti nyelven, nyugati óészaki nyelvváltozatban és átiratban is 
közli. A vizsgált neveket először eredetük szempontjából kategorizálja: például saját, 
nyugati óészaki névalakulatok (Njoervasund: ’Gibraltári-szoros’) vagy latin forrásból 
eredő nevek (Spánía: ’Hispánia’). Írása második felében a Galicia példán bemutatva fel-
veti a diakrón szempontú kutatások lehetőségét is. 

10. A nyolcadik szekcióban 19, a névtan és a földrajz együttműködését reprezentáló 
tanulmány kapott helyet. BOTOLV HELLELAND nyugat-norvégiai völgyek és azokban ta-
lálható folyók neveinek a kapcsolatát vizsgálja (1800–1810). Megállapítja, hogy sok eset-
ben a folyó neve a völgy nevének előtagjaként szerepel (pl. Glåm folyó és Glåmdalen 
völgy). A folyó- és völgynevek szemantikai kategorizációját táblázatban szemléleti, 
hangsúlyozva, hogy a szoros névtani kapcsolat ellenére szemantikailag számos eltérés 
mutatható ki a két helynévtípus között (pl. a völgyek neveiből keletkezhettek település-
nevek is, míg a folyók neveinek ritkán van egyéb vonatkozásuk). CHRISTIAN WEYERS a 
vonatok neveit elemzi történeti keretben (2017–2128). Bemutatja ezek lehetséges típusait 
felépítésük alapján, majd megállapítja, hogy hagyományosan az Express utótag szerepel 
bennük. Előtagjuk a helyneveken túl lehet személynévi eredetű: az irodalom, a zene vagy a 
természettudományok területéről számos fiktív és valós személy motiválhatja a névadást. 
Kutatásait egy százoldalas (!) függelékkel egészíti ki, melyben az 1978–1979-ben Európá-
ban közlekedő, hosszú távot megtevő vonatok neveit és adatait gyűjtötte össze. 

11. A kilencedik szekció névtan és kultúra témájához sorolható 25 írás között olvas-
ható AGUSTÍN F. SEGUÍ munkája, amelyben a Gabriel García Márquez által alkotott tu-
lajdonnevekkel és azok köznevesülésével foglalkozik (2303–2312). Írása első felében a 
szerző nevének különféle közegekben használatos változatait (García Márquez, Gabriel 
G. Márquez, Gabo), majd a Száz év magány Macondo helynevét elemzi. Az utóbbi eti-
mológiáját, illetve a márquezi szöveg latinoamericano-hispanoamericano alakváltozatai-
nak mintájára a macondino-macondiano jelzőket és előfordulásukat értelmezi, morfológiai 
szempontokat is érvényesítve. HERBERT BARRY tizenkét angolszász szerző életművében 
kutatta, milyen arányban és miként építették bele saját lényüket fiktív karaktereikbe 
(2144–2152). Megállapította, hogy mind a férfi, mind a női írók körében elterjedt volt e 
nyelvi játék, így például Charles Dickensnél, aki megalkotta hősét, az ugyanazon mo-
nogramú Copperfield Dávidot. A tizenkét vizsgált szerző közül három: Ernest Hemingway, 
George Eliot és Edith Wharton eddig elemzett műveiben nem talált példát a fiktív karak-
teralkotás személyes vonatkozásaira. Ennek okát többek közt abban látja, hogy e szerzők 
nevei az adott korban egyedinek számítottak, és a nyelvi játékra kevésbé adtak lehetőséget. 
GRANT SMITH Shakespeare Szeget szeggel című komédiájának személynévanyagát vizsgálta 
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(2325–2328), különös tekintettel a nevek szimbolikus és leíró jellegére. Kiemelte, hogy az 
arisztokrata származású szereplőknek Shakespeare latin eredetű neveket adott (pl. Angelo, 
Escalus vagy Claudio), s e nevek nagy része szimbolikusan ábrázolja a karaktert, és ref-
lektál annak viselkedésére is. 

12. A tizedik szekció 10 tanulmánya a térképészet és a helynévtan határterületére ka-
lauzolja az olvasót. N. CSÁSZI ILDIKÓ a BB_Borostyán szoftver segítségével a Vas me-
gyei -szeg utótagú földrajzi neveket elemzi lexikológiai, szemantikai és morfológiai 
szempontból (2393–2403). A szoftver előnyei között kiemeli például felhasználóbarát 
voltát, a sokféle kategorizációs lehetőséget vagy éppen az átlátható keresést. A térképek 
generalizálásának lehetősége a névföldrajzi kutatásokban szemléletváltást jelenthet. M. 
TERESA GARRIDO BORREGO és CRISTINA TORRECILLAS LOZANO az Instituto de Estadística 
y Cartografía de Andalucía (Andalúziai Statisztikai és Térképészeti Intézet) helyneves 
webszolgáltatásait mutatja be (2418–2428). Az intézet vonatkozó szolgáltatásainak célja 
az andalúziai helynevek standardizációja, szélesebb rétegek számára való közzététele és 
egyszerű kereshetőségük biztosítása. A szekció írásainak további témái között szerepel a 
különböző digitális helynévjegyzékek, például a német nyelvű Digitales Ortsnamenbuch 
Online (DONBO), a Baleár-szigeteki NOTIB vagy a baszkföldi nomenklatúra bemutatása. 

13. Névtudomány és standardizációs folyamatok volt a témája a tizenegyedik szekció 
27 írásának. FRANCO FINCO az olaszországi Friuli-Venezia Giulia autonóm régió helyne-
veivel kapcsolatos nyelvpolitikai kérdéseket mutatja be (2528–2533). A terület különle-
ges nyelvi helyzetét az adja, hogy a népességet az olasz mellett rétoromán (friuli), német, 
szláv és venetói nyelvű közösségek is alkotják. Ezért a kétnyelvűség mellett a három-
nyelvűség is megfigyelhető több helyen. A szerző utal a helyi, kisebbségi nyelveket védő 
törvényekre, melyeknek főként a helyneveket érintő standardizációs és normalizációs 
vonatkozásait emeli ki. MARIA DEL MAR BATLLE angol nyelvű írásának témája az Institut 
d’Estudis Catalans (Katalán Tudományos Intézet) tevékenysége a katalán földrajzi nevek 
standardizációjáért (2446–2452). A tanulmány első részében a szerző bemutatja az inté-
zet szervezeti felépítését, munkáját, illetve társintézményeit. Az intézet legfőbb célja a 
katalán kormánnyal együttműködve egy helynévjegyzék létrehozása, mely 54 000 kata-
lán földrajzi név standardizált alakját tartalmazná. Az intézmény további feladatkörei 
között szerepel egy egységes standardizációs kritériumrendszer felállítása, vagy éppen a 
katalán földrajzi nevek használatával kapcsolatos tanácsadás a tömegkommunikációban 
dolgozóknak, cégeknek vagy a felsőoktatásban tanulóknak. 

14. A tanulmányok sorát záró, a katalán névtannal foglalkozó tizenkettedik szekcióban 
hét előadás hangzott el. JAVIER CARO REINA például úttörő módon katalán családnév-
földrajzzal foglalkozik. Kutatásaiban telefonkönyvek digitalizált névanyaga alapján töb-
bek között a Ferrer (’kovács’) családnév területi eloszlását, nyelvjárási változatait mu-
tatja be (2842–2853). A német családnévatlasz mintájára abszolút és relatív térképeket 
használ a szemléltetésre. Lexikológiai, hangtani és a családnevek eredetére vonatkozó 
aspektusokat figyelembe véve rendszerezi a katalán családneveket, emellett hangsúlyozza 
az ilyen típusú kutatásoknak történeti szempontú jelentőségét.  
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15. A közel 3500 oldalas, tematikájában és módszertanában is rendkívül változatos 
konferenciakötet, valamint az előadók nagy száma is arról tanúskodik, hogy a névkutatás 
hazai és nemzetközi színtéren egyaránt egyre sokrétűbb és szerteágazóbb szakterületté 
válik. A kötet nehézkes kezelhetőségét némileg ellensúlyozza az internetes közzététel 
nyújtotta könnyű hozzáférés, melynek köszönhetően nemcsak a névkutatók, hanem más 
tudományágak képviselői számára is gazdag szakirodalmi gyűjteményként szolgálhat.  

HAJDÚ ANNA 
Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Bölcsészettudományi Kar 

Name and Naming. Synchronic and Diachronic Perspectives  
[Név és megnevezés. Szinkrón és diakrón megközelítések] 

Szerkesztő: OLIVIU FELECAN. Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, 
2012. 443 lap 

A 2012-ben megjelent kötet a nagybányai nemzetközi névtani konferenciákat is szer-
vező OLIVIU FELECAN által szerkesztett névtani témájú könyvek sorába illeszkedik. A ta-
nulmánykötet döntően interkulturális kiindulópontú, a történeti és szinkrón megköze-
lítésmódokat egyaránt érvényesítő tanulmányokból áll. 

A kiadvány 11 ország 35 szerzőjének a munkáit tartalmazza. Formai és tematikai szem-
pontból egyaránt a már kialakított szerkesztési elveket követi. A könyv felépítése át-
látható, az egyes részek és fejezetek elsősorban téma szerint különülnek el, habár minden 
részben megfigyelhető az egyes munkák legtöbbjére is jellemző multidiszciplináris szem-
léletmód. A tanulmányok jellemzően rövidebb terjedelműek, egyik sem haladja meg a 20 
oldalt. A tájékozódást a világosan tagolt tartalomjegyzék mellett a kötet végén lévő név- 
és tárgymutató is segíti. A tanulmányok és a függelékek nyelve egyaránt az angol. 

Az előszóban kiemelt interkulturális perspektíva, valamint a diakrón és szinkrón meg-
közelítés kombinálása a tanulmányok témájának, elméleti kiindulópontjának a függvé-
nyében különbözőképpen valósul meg. A fejezetcímek inkább orientáló jellegűek, hiszen 
az egyes fejezetek alá sorolt munkák együttesen alkalmazzák több tudományterület 
elméleti-módszertani kiindulópontját. A tanulmánykötet célja a kulturális variabilitás 
megfigyelése és leírása anélkül, hogy bármilyen értékítélettel élne az egyes változa-
tokkal kapcsolatban. Az elsődlegesen névtani témájú vizsgálatokban kiemelt figyelmet 
kap a különböző kulturális konvenciók rugalmas alkalmazásának leírása, csakúgy mint a 
speciális helyzetekből adódó kulturális választások vagy az előforduló interkulturális 
konfliktusok bemutatása. Ez hagyományos és modern elméleti kiindulópontok termé-
keny működtetése és egymásra vonatkoztatása révén valósul meg (ix). 

A továbbiakban az egyes részek és fejezetek bemutatására kerül sor a teljesség igénye 
nélkül, de jelezve a kötet tartalmi arányait. Az első, három névelméleti munkát magába 
foglaló részben (2–32) a nyelv megnevező és egyedítő funkciói közti átjárhatóság (MILAN 

HARVALÍK munkája, 10–17), valamint az egyházi írásbeliségben előforduló görög és latin 
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eredetű személynevek fordításelméleti kérdései (OCTAVIAN GORDON, 2–9) mellett a prag-
matika és a személynévtan kapcsolatának elméleti vonatkozásai (MARGARETA MANU 

MAGDA, 18–31) is megjelennek. 
A második rész (36–344) személynevekkel kapcsolatos munkákat tartalmaz. Négy 

fejezete a következő területek szerint tagolódik: történeti és jelenkori személynévkutatás, 
kevésbé hagyományos személynevek (a szerkesztők által használt terminus, tkp. nicknevek, 
becenevek, ragadványnevek stb.) és irodalmi névadás. A diakrón és szinkrón kutatá-
sokban egyaránt megfigyelhető az elméleti-módszertani komplexitás. Az első fejezetben 
(36–98) olyan változatos témák jelennek meg, mint a késő középkori egyénnevek és a 
társadalomban betöltött szerepek összefüggései (PIERRE-HENRI BILLY, 53–64), a valen-
ciai katalán nyelvjárásban megjelenő újlatin nevek (EMILI CASANOVA, 65–73), a csa-
ládnévátvétel és a rokonsági kapcsolatok kettős rendszere frankoprovanszál és francia 
diglossziás helyzetben (JÉRÉMIE DELORME, 74–86), valamint a nők megnevezései késő 
középkori adójegyzékekben (AUDE WIRTH-JAILLARD, 87–97). DAVIDE ASTORI (36–52) az 
Ábrahám és a Sára nevek eredetének kérdését járja körül a héber névalakok és jelentések 
összefüggésében, a két név kapcsán egyfajta kémiai párhuzammal élve („névtani redoxi-
reakció”). A szerző a két név kapcsán a jelentés olyan kultúraspecifikus összetevőjére is 
rávilágít, mint a névérték. Kitekintésként a két név bibliafordításokban való különböző 
megjelenésein keresztül felmerül e nevek lefordíthatóságának kérdése is. 

A szinkrón kiindulópontú második fejezet (100–182) három tanulmánya foglalkozik 
a nagybányai névanyaggal (MINODORA BARBUL, 100–117; NICOLAE FELECAN, 118–128; 
RODICA-CRISTINA ŢURCANU, 162–181), de megjelenik a muszlim és a xhosa névadás 
(BERTIE NEETHLING, 147–161), valamint a konvencionális és kevésbé konvencionális 
cigány nevek vizsgálata is. MINODORA BARBUL kutatásának középpontjában a nemzet-
közi gondolkodásmódra fogékonyabb nagybányai korosztályok állnak. A munka leg-
lényegesebb megállapítása, hogy a vizsgált korosztályok nyitottsága, az ebből adódó, a 
hagyományostól eltérő névadási, névválasztási szokások a névvel kapcsolatos normák 
megváltozásához vezethetnek. OLIVIU FELECAN (129–146) a cigány személynevek ré-
tegzettségének vizsgálatával mutatja be a személynevekkel kapcsolatban (is) megfigyelt 
nyelvi viselkedésmódokat, amelyek között megjelenik az egyediségre való szélsőséges 
törekvés, de a közösségi mentalitás tudatos változásából adódóan ez egyszerre van jelen 
az extravagancia mellőzésével. 

A harmadik fejezetben (184–232) megjelent tanulmányok következő témákat ölelik fel: 
politikusoknak adott ragadványnevek a francia tömegkommunikációban (GEORGETA 

RUSS, 202–215), módszertani kérdések és korpuszvizsgálat német fiatalok körében elő-
forduló becéző nevek kapcsán (BERND SPILLNER, 217–221), becenevek diakrón kategori-
zációja fiatalok és idősek által adott nevek révén (WILLY VAN LANGENDONCK, 222–231). 
DAIANA FELECAN (184–201) a romániai szórakoztatóiparban előforduló, a nők megneve-
zésére használatos általános kifejezéseket vizsgálja. A funkcionális pragmatikai és szeman-
tikai szempontokat szociolingvisztikai szemléletmóddal érvényesítő elemzés eredménye, 
hogy a nők megnevezését szemantikai innováció jellemzi, a figyelem így erőteljesen a 
megnevezettre irányul. 

A második rész negyedik fejezete (234–344) az írói névadás témakörébe tartozó tanul-
mányokból áll, melyek a kötet más munkáihoz hasonlóan több tudományterület együttes 
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alkalmazásával dolgoznak. A legtöbb munka egy-egy szerzővel kapcsolatos, ilyen többek 
között NICOLETA CÎMPIAN (253–259), GHEORGHE GLODEANU (284–294) és MARCELA 

OŢOIU (310–315) tanulmánya. Egyetlen irodalmi alkotásra koncentrál GRANT W. SMITH 
(330–344) és THIERRY PONCHON (316–329): előbbi Shakespeare: A makrancos hölgy, 
utóbbi a Roland-ének tulajdonneveit vizsgálja. Egy stilisztikai vonatkozású (GHEORGHE 

CHIVU, 234–252) és egy kognitív megközelítésű (ANNA FORNALCZYK és ALEKSANDRA 

BIELA-WOŁOŃCIEJ, 269–283) tanulmányt is tartalmaz ez a rész, CARMEN DĂRĂBUŞ 
(260–268) pedig posztmodern keretbe helyezi az írói névadás kérdését. A tanulmány 
Milorad Pavić szerb író két művének elemzésével mutatja be a név funkciójának újra-
értelmeződését a posztmodern irodalomban. A vizsgált művekben a nevek meghatáro-
zóak a szereplők tér- és időkeretekben való elhelyezésekor, alapvető információval bír-
nak az összetett társas kapcsolatokra vonatkozóan. 

A harmadik részben (346–386) olyan, helynevekkel kapcsolatos munkák találhatók, 
mint a latin amnis névelem jelenléte olasz helynevekben (MARIA GIOVANNA ARCAMONE, 
346–352), a francia nemzeti helynévkorpusz romániai személynévi és helynévi eredetű 
neveinek vizsgálata a névadás politikai motivációival összefüggésben (MICHAEL A. 
RATEAU, 365–374), illetőleg hivatalos országnevek románra fordításának kérdései (IONA 

VINTILĂ-RĂDULESCU, 375–385). DOMNIŢA TOMESCU (353–364) tanulmánya a román 
helynévrendszer 20. század végén bekövetkező változásait mutatja be. A vizsgálat tele-
pülésnevek példáin keresztül világít rá arra, milyen következményekkel jár a névrendszer 
egészére nézve a vizsgált időszakban lezajlott névstandardizáció és a korábban ideo-
lógiai megfontolásból adott nevek politikailag semlegesre cserélése. 

A negyedik rész (388–436) a nevek társadalmi szerepét járja körül. A korai finn-
országi újsághirdetések tulajdonnév-használatával (PAULA SJÖBLOM, 424–436), a cég- és 
márkanevekkel (ADELINA EMILIA MIHALI, 401–412), valamint a branding fogalmával 
(ALINA BUGHEŞIU, 388–400) kapcsolatos írások között parfümnevek névtani vizsgálatára 
is sor kerül. MICHAELA MUNTEANU SISERMAN (413–423) komplex szemiotikai, pragma-
tikai és szociokulturális szempontból közelíti meg a korpuszát képező 533 parfümnevet. 
Megállapítja, hogy mivel az egyes nevek motivációja igen különböző lehet, a sokszor 
metonimikus elnevezések dekódolásához elengedhetetlenek a mögöttük álló (nyelven kí-
vüli) információk. 

A bemutatott tanulmánykötet újszerű témájú és elméleti hátterű munkák gyűjte-
ménye. A tanulmányok összetartozása a névtani vizsgálaton túl a multidiszciplinaritás-
ban ragadható meg. A különböző tudományterületek névtannal történő összekapcsolásá-
ban a neveket használó közösségek, azok kulturális sajátosságai, a sajátosságok együttes 
jelenléte és nevekre gyakorolt hatása kerül előtérbe. 

KRIZSAI FRUZSINA 
Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Bölcsészettudományi Kar 
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Onomastics in Contemporary Public Space  
[Névkutatás a jelenkori közösségi térben] 

Szerkesztők: OLIVIU FELECAN – ALINA BUGHEŞIU. Cambrige Scholars Publishing, 
Newcastle upon Tyne, 2013. 621 lap 

1. A két nagybányai román névkutató által szerkesztett kötet a neveket és a névadási 
szokásokat interkulturális perspektívából, a jelenkori közösségi terek kontextusában 
elemző tanulmányokat ad közre, mivel a közösségi tér ezekkel kapcsolatban is alapvető 
szerepet játszott a történelem során, elkülönülve a személyes tér fogalmától. A kötetben 
vizsgált területek Európán túl Ázsiára, Amerikára és Afrikára is kiterjednek, s a szerzők 
is hasonlóan széles körből kerülnek ki: 18 ország 49 kutatója képviselteti magát a kiad-
ványban. A kötet külön figyelmet érdemel a feldolgozott témák modern megközelítése 
miatt. A fejezetek két olyan területnek ásnak a mélyére, amelyek az egyén számára nagy 
jelentőséggel bírnak a globalizálódó világban. A tanulmányokat összefogó gondolatme-
net kiindulópontja, hogy a szociokulturális változások közvetlenül tetten érhetőek a név-
adásban, mivel szabadon nevezhetünk el embereket, helyeket és termékeket egyaránt. 
A közreadott munkák egyedisége a multidiszciplinaritásában rejlik: a szerzők a névtan mel-
lett a nyelvészeti diszciplínák közül a szociolingvisztika, a pszicholingvisztika és a pragma-
tika, mellettük pedig más tudományok, így a történelem-, politika-, vallás- és irodalomtudo-
mány, az antropológia és a közgazdaságtan módszereit is alkalmazzák elemzéseikben.  

2. A kötet öt nagyobb részből áll, közülük három pedig további fejezetekre tagolódik. 
A kötet első része négy névelméleti tanulmányt tartalmaz. IRINA KRYUKOVA a márkane-
vek szerepét vizsgálta különböző típusú orosz szövegekben, megállapítva, hogy a márka-
nevekhez az elsődleges jelentésükön kívül új konnotációk tapadnak (2–10). EPHRAIM 
NISSAN az általa misantonym angol terminussal megnevezett téves antonimákat vizsgálja 
névfajták szerint, számos nyelvből kölcsönzött példákkal illusztrálva munkáját (11–27). 
A harmadik, szójátékokat is rejtő paradox nevekkel kapcsolatos bemutató tanulmányt is 
ő jegyzi (28–49). Ide tartozik például Leo Pardi esete, akiből zoológus lett, illeszkedve 
abba az antikvitás óta fennálló mintába, mely szerint hasznos, ha a név illik a viselőjéhez. 
ŞTEFAN OLTEAN a tulajdonnevek szemantikájáról ír, középpontba helyezve azt a nézetet, 
hogy a tulajdonnevek önmagukban nem bírnak jelentéssel, a jelentésüket mindig az álta-
luk jelölt dolog hordozza (50–65). 

3. A második rész két, nyelvi tájképpel foglalkozó tanulmányt tartalmaz. A nyelvi táj-
kép YUAN JIANG és KAZUKO TANABE szerint a nyelv és a társadalom bonyolult viszo-
nyának a látható megnyilvánulása (68–84). A nyelv ugyanis érzékenyen reagál a társa-
dalmi jelenségekre, és követi a globalizációval járó változásokat. A szerzőpáros ázsiai 
városi közösségek nyelvi tájképét vizsgálta különböző változók mentén (terület, írásrend-
szer stb.). JOAN TORT-DONADA Barcelona óvárosának és újvárosának 100 helynevét teszi 
vizsgálata tárgyává, bemutatva ezzel a város névtani értelemben vett kettősségét (85–101). 
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4. A harmadik rész a társadalmi, gazdasági, kulturális, vallási és sportintézmények 
elnevezésének a hátterét tárja fel, három egységre osztva a szerteágazó témakört. Az első, 
hat tanulmányból álló egység a cégek és üzletek névadására koncentrál. ANGELIKA 
BERGIEN a nagy múlttal és gazdasági háttérrel rendelkező helyszínek identitásképző sze-
repét vizsgálta cégnevekben (106–119). A tanulmány rávilágít, hogy esetenként egy 
adott vállalat neve nem egy konkrét fizikai helyre utal, csupán a hangzása miatt alkal-
mazzák névként (Shadow Mountain). BARBARA CZOPEK-KOPCIUCH különbséget tesz a 
cégnevek és az üzletnevek között, majd Lengyelország 50 legsikeresebb cégének a nevét 
elemezve sorra veszi a cégnevek keletkezési módjait (120–130). SERGEY GORYAEV és 
OLGA OLSHVANG a személyneveket tartalmazó cégnevekkel foglalkozik egy 154 elem-
ből álló orosz korpuszon keresztül (131–147). Tapasztalatuk szerint a laikusok a cégne-
veket nem tekintik tulajdonneveknek, mivel elsősorban a személyneveket értik név alatt. 
Szerintük emiatt alakulhatott ki az a gyakorlat, hogy a cégnevekben gyakori a Mister, 
Mrs, Miss, Herr, Frau, Fäulein, Monsieur, Madame, Mademoiselle használata, ezzel érve 
el azt az érzetet, hogy a cégnév személynév. MICHEL A. RATEAU a kereskedelemben 
(szépségipar, divat, gasztronómia stb.) és a városok helynévadásában terjedő, kiemelkedő 
presztízsű francia nevekről, névelemekről ír tanulmányában (148–160). PAULA SJÖBLOM 
a finn Turku példáján keresztül mutatja be a kereskedelmi nevek szerepét a városi élet-
módban és a közösségi életben (161–171). A reklámok és hirdetések Turkuban csakúgy, 
mint más európai városokban, egyszerre teszik nemzetközivé és otthonossá a hangulatot. 
AUDE WIRTH-JAILLARD a belgiumi francia nyelvben vizsgálja a márkanevek köznevesü-
lését (172–184). 

A harmadik rész második alegysége a vallási intézmények elnevezésével és a kulturális 
asszociációkkal foglalkozik. OLIVIU és NICOLAE FELECAN azt vizsgálja, hogy Romániá-
ban az ortodox, római katolikus és görög katolikus templomok elnevezési gyakorlata 
miként tér el a protestáns és evangélikus templomok, illetve a zsinagógák elnevezésétől 
(186–206). ADELINA EMILIA MIHALI a neveken keresztül igyekezett felmérni, hogy az 
Ázsiában és Amerikában élő román kisebbségek milyen mértékben képesek megőrizni 
identitásukat (207–221). Megállapítása szerint e kisebbségek az önmegnevezéssel egy-
részt igyekeznek megőrizni önállóságukat, másrészt nyelvhasználati szempontból is al-
kalmazkodniuk kell az adott országhoz. 

A harmadik rész harmadik alegysége egy tanulmányt tartalmaz: FRANK NUESSEL a 
Names című folyóirat 2008–2012 közötti 92 cikkében és jegyzetében feltűnő 192 névnek 
a névfajták szerinti megoszlását vizsgálja (224–236).  

5. A kötet negyedik része hat alegységre tagolódik. Ezekből a továbbiakban terje-
delmi okokból csupán egy-egy tanulmányt emelek ki. Az első egység az ételek, italok és 
az élelmiszeripari márkák elnevezésével foglalkozik, 11 szerző 10 tanulmányán keresztül. 
MARIE ANTOINETTE RIEGER egy olasz hangzású, de német cégek által használt márka-
nevekből álló korpuszt elemezve azokat az eszközöket tárta fel, amelyekkel a német cé-
gek olasz hangzást igyekeznek adni termékeik nevének (354–370). 

A második alfejezet két, fedőnevekkel kapcsolatos tanulmányt tartalmaz; ezek a ro-
mán titkosszolgálati szervek együttműködésével születhettek meg. GEORGETA RUS a 
kódnevek, illetve álnevek névadási aspektusaival és szociolingvisztikai tényezőivel fog-
lalkozik román korpuszon keresztül (413–422).  
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A harmadik alegység három tanulmányt tartalmaz az irodalmi névadásról. GEORGIANA 
LUNGU-BADEA a szépirodalomban szereplő tulajdonnevek és címek fordításáról ír (pl. La 
Belle et la Bête, Beauty and the Beast, Frumoasa şi bestia) (443–456). Megállapítása 
szerint a nevek fordításakor a pszichológiai, szemantikai, kulturális és ideológiai szem-
pontokat is figyelembe kell venni ahhoz, hogy a fordító át tudja adni az író által válasz-
tott vagy alkotott név összetett jelentéstartalmát. 

A negyedik alfejezetben a politikában, a művészvilágban és a futballban előforduló 
ragadványnevekkel és álnevekkel találkozhatunk. DANIELA CACIA egy 150 elemből álló 
korpuszon vizsgálja a híres olasz és külföldi focisták beceneveit (458–469). Szemantikai 
átlátszóságuk alapján három csoportba sorolja őket: teljesen átlátszók (minden, az olasz 
kultúrában jártas ember számára egyértelműek), részlegesen átlátszók (motivációjuk fel-
derítéséhez a rajongók tudására van szükség), nem átlátszó nevek. 

Az ötödik alegységben a közösségi térben használatos nevekről olvashatunk. DAVIDE 
ASTORI az olasz diákok ímélcímeiben található felhasználónevekről ír tanulmányában egy 
1000 névből álló minta alapján (506–519).  

A negyedik rész utolsó alfejezetében ADRIANA STOICHIŢOIU ICHIM és MELANIA ROIBU 
a macskafajták névadásának romániai jellemzőit vizsgálja (532–546).  

6. A kötet ötödik, egyben utolsó részébe a máshová nehezen besorolható munkák ke-
rültek, egyfajta egyveleget alkotva. JOSEPH M. BRINCAT tanulmánya például az autók el-
nevezésével foglalkozik máltai példákon keresztül: mekkora teret enged a három betűből 
és három számból álló rendszámtábla az önkifejezésnek (557–564)? 

7. Mint a bemutatott tanulmányok tematikai sokszínűségéből is láthatjuk, a kötet a 
névtan és egyéb nyelvészeti és nem nyelvészeti tudományterületek együttműködésének 
eredménye, mely földrajzi szempontból is kiterjedt képet ad a névtani kutatások aktuális 
állásáról. A tanulmányok sorában nemcsak olyan munkák kaptak helyet, melyek a két 
legnagyobb névfajtával, a helynevekkel és a személynevekkel foglalkoznak, hanem a 
máskor perifériára szoruló típusok is nagy hangsúlyt kaptak. Az írások mögötti koncep-
ciók a mindennapi életből származnak, így a laikusok is érdekesnek találhatják őket.  

BALOGH ERNA 
Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Bölcsészettudományi Kar 

A nevek szemiotikája 
Szerkesztők: BAUKO JÁNOS – BENYOVSZKY KRISZTIÁN. Nyitrai Konstantin Filozófus 

Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara – Magyar Szemiotikai Társaság,  
Nyitra–Budapest, 2014. 266 lap 

1. A 2014-ben elhunyt Hajdú Mihály emlékének ajánlott kötet tizennyolc tanulmányt 
közöl. A tanulmánygyűjtemény nem titkolt célja volt a névtan és a szemiotika „nyelvé-
nek” és módszereinek közös nevezőre hozása, valamint a létrejövő termékeny párbeszéd 
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kutatási eredményeinek bemutatása. A szövegek széles repertoárt tárnak az olvasó elé a 
különböző tudományterületek művelőinek írásaiból: az elméletibb jellegű tanulmányok-
tól az írói névadással foglalkozókon át a kétnyelvű környezetből vett jelenségeket vizs-
gálókig szemezgethetünk a két terület határmezsgyéjén folyó kutatásokból. 

2. A kötetet HOFFMANN ISTVÁN tanulmánya nyitja, amely funkcionális keretben ér-
telmezi a köznév és a tulajdonnév különbségét (5–21). A szerző a tulajdonnevek jelenté-
sére helyezi a hangsúlyt, mert ebben látja leginkább azt a speciális tulajdonságot, amely 
alapján azok elkülöníthetőek a köznevektől. A tulajdonnév jelentése véleménye szerint 
enciklopédikus és összetett; ennek révén a névhasználó elméjében eltérő szemantikai 
kidolgozottságú nevek jelenléte lehetséges.  

VOIGT VILMOS írása a magyar népmesék nyomtatott kiadásaiban előforduló nevek 
szemiotikájával foglalkozik (22–40). Kategorizációja során olyan általános érvényű jel-
lemzőket emel ki a népmesék tulajdonnév-használatát illetően, mint a „kicsinyített nevek” 
(pl. Hüvelyk Matyi, Vargalus Károlyka), a hősök „virágnevűsége” (pl. Virág Péter) vagy 
a szín-, fém- és drágakőnevek megléte a vizsgált szövegek neveiben (pl. Zöld király). 
VOIGT felfogásában „a fantasztikus és a realisztikus egymásmellettisége a mese varázsá-
nak (egyik) titka” (37). 

SZIRMAI ÉVA a mindenkori hatalom befolyását, a „hatalmi emlékezet” módszereit vizs-
gálja a közterületek elnevezéseire vonatkozóan (41–54). A szerző gondolatmenetének 
alaptézise, hogy az emlékeket, valamint azt, hogy mi legyen emlékezésre méltó, társa-
dalmi csoportok konstruálják. Megfigyelése szerint a közterületek neveiben a 19. száza-
dig elsődleges volt az eligazító, tájékozódást segítő funkció, ezzel szemben a 20. századra 
felerősödött az emlékeztetés igényének rögzítése.  

NÉMETH ZOLTÁN szerint a társadalmi kényszerek, a hatalmi viszonyok beleírják ma-
gukat a névbe (55–64). Példaként a kisebbségi helyzetben élő magyar szerzők nevét em-
líti (pl. L’udovít Grendel ~ Grendel Lajos, Žofia Bárcziová ~ Bárczi Zsófia), melyeknek 
használati közegtől függően több változatuk is lehetséges. Mikszáth Kálmán nevének va-
riánsai kapcsán arra jut, hogy a névváltozatok sokféleségében eltűnik az „eredeti név”, a 
„törvényes név” és az „anyakönyvi név”, mert a társadalmi gyakorlat felülírja a születési 
név és az álnév filológiailag pontos elkülöníthetőségét.  

TÓTH SZERGEJ az oroszországi keresztnévadás történetét tekinti át (65–77). Véleménye 
szerint a névadást jogilag nem szabályozó Oroszországban a kirívó, furcsának tekinthető 
nevek a társadalom mentális állapotára, a média, a politikai események befolyásoló vol-
tára engednek következtetni. Ilyenek a mai orosz névanyag „hazafias névadás”-ának 
olyan politikai jelentéstartalommal bíró darabjai is, mint például ’olyannak lenni, mint 
Putyin’ vagy a ’szüleim az Egységes Oroszországra szavaznak’.  

BAUKO JÁNOS tanulmánya a tulajdonnevek (személynevek, helynevek, intézménynevek) 
identitást jelölő funkciójával foglalkozik (78–96). Következtetései kétnyelvű környezet-
ben élő szlovákiai magyarok kettős névhasználatának a vizsgálatán alapulnak. A magyaros 
névformák használata az informális nyelvi színterekhez köthető, míg a hivatalos szlovák 
forma többnyire a formális nyelvi közegekhez, így a szlovákiai magyarokra jellemző 
magyardomináns kétnyelvűség a közösségi névhasználatot tekintve is kimutatható. 

HAINDRICH HELGA ANNA a keresztnévválasztás és az identitás közötti összefüggéseket 
tárta fel a romániai Csanáloson végzett kutatásában (97–110). A szerző forrásai római ka-
tolikus egyházi anyakönyvek voltak, illetve kérdőíves felmérést is végzett. A névanyag és 
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a kapott válaszok alapján arra jutott, hogy a csanálosi névadó közösséget az anyaorszá-
gihoz hasonló globális hatások érik, valamint a közösség névválasztásában a jó hangzás, 
az esztétikai szempontok előbbre valók a néveredetnél vagy a név jelentésénél. 

SCHIRM ANITA kérdőíves módszerrel vizsgálta a laikus nyelvhasználók nevekre vo-
natkozó vélekedéseit, saját nevükhöz, illetve a névdivathoz fűződő attitűdjeit (111–123). 
A válaszok alapján úgy tűnik, az adatközlők viszonylag sok információval rendelkeznek 
saját nevükről, emellett kiemelt szerepet tulajdonítanak a név identitásjelölő funkciójának. 
A megkérdezettek többsége úgy vélte, a nevek hozzájárulhatnak a névviselőről alkotott 
benyomások kialakulásához.  

FARKAS TAMÁS tanulmánya a névtelenség és a megnevezés kérdéskörét tárgyalja, 
többféle névtípust elemezve (124–138). A szerző hangsúlyozza, hogy a név nem csupán 
a kommunikációs célszerűséget hivatott szolgálni: a névadásban benne van az alkotás, az 
önkifejezés, a jelhagyás igénye is. A tanulmány rávilágít a névtelenség többféle értelme-
zési lehetőségére, és kiemeli, hogy a tulajdonnév megléte vagy hiánya nemcsak névelméleti, 
névtörténeti, szocioonomasztikai kereteken belül vizsgálható, hanem szociolingvisztikai, 
antropológiai nyelvészeti és szemiotikai szempontból is figyelemre méltónak tűnik. 

ÚJVÁRI EDIT a nevek szemiotikájának sajátos témakörét, az anonimitást és a művész-
szignatúrák képzőművészeti alkotásokon való megjelenését, meglétük rendszeressé válá-
sát vizsgálja, művészettörténeti és művészetszociológiai szempontokat is érvényesítve 
(139–154). Az alkotások névvel való jelzése az alkotók megbecsültségének növekedésére 
is utalhat. A művek szignálása ugyanis csak a 13–14. század fordulójától válik általánossá 
Itáliában, majd Európa egyéb területein is, jelezve az alkotók reneszánsz korban kitelje-
sedő megbecsültségét. 

MIKESY GÁBOR mikrotoponimák jelentésváltozásait bemutató írásának érdeme, hogy 
friss adalékokat szolgáltat a jelentésváltozások folyamatainak megértéséhez (155–165). 
A szerző kiemeli, hogy a helynevek alapvető funkciójának, az azonosításnak az elsődle-
gességét igazolják a megfigyelt jelentésváltozások is, hiszen a névhez kötődő jelentéstar-
talmak könnyen változhatnak, eltűnhetnek, kicserélődhetnek, de a név jelölő volta ettől 
függetlenül megmaradhat. MIKESY megfigyelése szerint ha az információtartalom el is 
vész, a hangalak fennmaradhat a vizsgált helynevek esetében. 

T. SOMOGYI MAGDA azt mutatja be, hogy milyen lehetőségek és megoldások kínál-
koznak az írói szótárakban a tulajdonnévi címszók és szócikkek szerkesztésére, illetőleg 
az egyes lehetőségek közötti választások milyen további problémákat vethetnek fel a ké-
szülő szótár szerkesztési elveire nézve (166–183). A szerző úgy véli, ezen a speciális te-
rületen igen nagy szükség van az átgondolt és jól kidolgozott névtani szempontrendszer 
érvényesítésére. Ennek alátámasztására bemutatja a készülő Mikes-szótár szerkesztési 
elveit, kiemelve ezek előnyeit. 

BÜKY LÁSZLÓ a nevek lírai környezetben való viselkedésével foglalkozik Weöres 
Sándor Magyar etüdök összefoglaló címen ismert versei, illetve Füst Milán életművének 
lírai szövegei kapcsán (184–197). A szerző szerint a nevek lírai szövegkörnyezetben 
ugyanúgy hordoznak hírértéket, mint bármely más nyelvi elem. A Füst Milán-i vizsgált 
névanyag a magyar és európai műveltség horizontját villantja fel, míg a weöresi ma-
gyarhoni nevek otthonosságérzetet keltenek. 

ANGYAL LÁSZLÓ a Boldogult úrfikoromban szövegét elemezve mutatja be Krúdy név-
adási attitűdjeit, a nevek atmoszférateremtő szerepét és fontosságát műveiben (198–216). 
Arra az általános érvényű megállapításra jut, hogy az író névadására kifejezetten jellemzőek 
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a stilizált, valószerűtlen nevek, melyek bonyolult szemantikai hálózatot hoznak létre a 
cselekményben, emellett a név identitásteremtő ereje igen erős Krúdynál. 

SLÍZ MARIANN kutatása Lázár Ervin meséiből válogatott neveken alapul (217–226). 
A vizsgálat során – melyben az ELTE névtani diákkörének tagjai, demonstrátorai, 
doktoranduszai voltak a szerző segítségére – egy szabad asszociációs és egy feleletvá-
lasztós, a névviselő nemére, korára, jellemére vonatkozó kérdéseket tartalmazó kérdőívet 
töltöttek ki az adatközlők. Ezek alapján úgy tűnik, a fiktív neveknek olyan tényezők 
alapján tulajdonítunk üzenetet, mint a kontextus, a név hangzása vagy valamely közszó-
hoz való hasonlósága stb. Hogy mikor melyik tényező érvényesül leginkább, azt nagy-
ban befolyásolja a befogadónak a világról való tudása is. 

PETRES CSIZMADIA GABRIELLA Berg Judit népszerű gyermekkönyveinek, Rumini-
világának névanyagából ad bőséges és szemléletes ízelítőt az olvasók számára (227–235). 
A bemutatott példákon keresztül igyekszik felfedni, hogy milyen, a cselekmény alakulá-
sában kulcsfontosságú szerepet játszó szemantikai hálózat bontakozik ki a vizsgált mese-
regények szövegeiben a nevek megvilágosodó jelentése és sokoldalú értelmezhetősége révén. 

N. TÓTH ANIKÓ tanulmánya Grendel Lajos New Hont-trilógiaként emlegetett regé-
nyeinek sajátos személy- és helyneveivel, a szöveg nevek biztosította többletjelentései-
vel foglalkozik (236–245). A vizsgált regényekben a névadási szokásokat sok esetben a 
különböző példaképek, kultuszok befolyásolják. 

BENYOVSZKY KRISZTIÁN A Morgue utcai kettős gyilkosság című Poe-mű és egy 
azon alapuló Dumas-elbeszélés összevetésének névszemiotikai tanulságaival foglalkozik 
(246–266). Négy változtatásra hívja fel a figyelmet; ebből három érinti a tulajdonneveket: 
Dumas a nyomozó nevét Edgar Poë-ra változtatta (Poe-nál C. Auguste Dupin), míg az 
orvos, Paul Dumas nevét Dupin-re. A harmadik módosítás a gyilkosságnak a Morgue ut-
cából a Saint Roch utcába helyezése; ez térben csekély változtatást jelent. E módosítások 
fikció és valóság érdekes összjátékát hozzák létre a szövegekben a nevek szintjén is. 

3. A hiánypótló kötet kiemelkedő érdeme, hogy a vizsgált területek sokszínűségét 
megmutatva jól érzékelteti a névtan és a szemiotika szemléletmódjainak összehangolha-
tóságát, a kölcsönös párbeszéd hasznos, gyümölcsöző voltát a különböző tudományterü-
letek művelői között, új irányvonalakat jelölve ki ezáltal mind a névtan, mind a szemio-
tika művelői számára.  

PÁJI GRÉTA 
Eötvös Loránd Tudományegyetem  

Bölcsészettudományi Kar 

RUDOLF KÖSTER, Eigennamen im deutschen Wortschatz.  
Ein Lexikon [Tulajdonnevek a német szókészletben. Lexikon] 

Walter de Gruyter, Berlin, 2012. 196 lap  

1. A bölcsészet- és természettudományok területén nemzetközi porondon is kiváló 
tudományos kiadónak számító Walter de Gruyter Verlag gondozásában eredetileg 2003-ban 
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megjelent kötet – mint ahogy az a címéből is kiderül – a köznevesült tulajdonnevek 
lexikona, ezeknek a jelentéseit ismeretterjesztő célzattal közlő mű. A fejlett ipari kultú-
rák nyelve, szókészlete gazdag személy- vagy földrajzi nevekből képzett tulajdon- és 
köznevekben, ritkább esetben ezekből képzett igékben, melléknevekben. Az általános 
egynyelvű szótárak ugyanakkor nem hivatottak arra, hogy ezeket a különleges, gyakran 
szakszókincsekből származó lexikális egységeket eredetük feltüntetése mellett megma-
gyarázzák. A német egynyelvű szótárak esetében (is) különösen az olyan (gasztronómiai, 
illetve orvosi, természettudományos vagy mérnöki-technikai szakterületekről származó) 
szóösszetételek számítanak a címszószelekció mostohagyermekeinek, amelyeknek tulajdon-
név + alaptag a szerkezete, pl. Grahambrot (’Graham-kenyér’), Ottomotor (’Otto-motor’) 
vagy Pickwick-Syndrom (’Pickwick-szindróma’). A tárgyalt kötet ezt a hiányosságot hi-
vatott pótolni, olyan formában és stílusban, amely a könyv recepcióját széles olvasóréte-
gek számára teszi élvezhetővé. 

2. KÖSTER, aki a szintén nagy renoméval rendelkező Duden-sorozat szótárszerkesztői 
csapatának is tagja volt (Duden. Redensarten. Woher sie kommen, was sie bedeuten. 
Mannheim, 20123), a lexikon előszavában kitér arra, hogy a címszavak kiválasztásakor 
mely elnevezéseket tekintette (ADOLF BACH Deutsche Namenkunde című művének ka-
tegóriái alapján) tulajdonneveknek. A lexikonban fellelhető címszavak listájának össze-
állításával kapcsolatban az olvasó az előszóból csak annyit tud meg, hogy a válogatás a 
szerző személyes ítéletén nyugszik. A címszavak kiválogatásának körülményeihez (bár 
implicit módon, ám mégis) konkrét támpontokat a Felhasznált és ajánlott irodalom feje-
zet egyes tételei: angol és német nyelvű szakszótárak, lexikonok, enciklopédiák, vala-
mint névtani és etimológiai tanulmányok adnak. KÖSTER BACH kategorizációs rendszerét 
annyiban módosította, hogy a személynevekből képzett földrajzi, cég- és terméknevek 
szubjektív válogatás eredményeként kerültek a szótárba. A tulajdonnevekből képzett 
igék általában rövid életűnek tekinthetők, ezért nem nyertek felvételt a címszólistába. Az ol-
vasó ezért aztán kellemesen meglepődik, ha a kötet forgatása közben mégis ilyen szóra 
bukkan, például a világszerte ismert röntgen vagy a használatában Németországra korlá-
tozódó gaucken esetében. Ez utóbbi jelentése: ’vkit esetleges Stasi-tagsága miatt átvilá-
gít(tat)’; az ige az átvilágítást végző német hivatal létrehozójának és vezetőjének – Német-
ország jelenlegi államelnökének, Joachim Gaucknak – a vezetéknevét tartalmazza. Ha már 
Joachim Gauck neve a mai német nyelvben ily módon verbalizálódott és lexikalizáló-
dott, felmerülhet az olvasóban a jelenlegi kancellár, Angela Merkel tulajdonnevének 
címszavasítása is. Sajnos ezen a ponton le kell hűteni az olvasói kedélyeket, bár jogos az 
igény, hiszen a kortárs német nyelvhasználatban létezik a merkeln ige ’vki döntést, vé-
leménynyilvánítást elodáz’ jelentésben. E szó azonban először csak 2005-ben – azaz 
KÖSTER kötetének első megjelenése után – bukkant fel a német közbeszédben, elsősor-
ban a kielégítően azóta sem rendezett német egészségügyi reform kapcsán. 

A lexikon címszólistája tartalmaz olyan szavakat, amelyek már régóta a német szó-
készlet részét alkotják, pl. Damoklesschwert (’Damoklesz kardja’), Kaiser (’cézár’), 
Marathonlauf (’maratonfutás’), Quitte (’birsalma’), Samariter (’szamaritánus’). Más cím-
szavak egyértelműen az utóbbi évtizedek közéleti változásainak, technikai fejlődésének 
köszönhetőek, pl. Genscherismus (’genscherizmus: diplomáciai ars poetica, amely szerint 
kitartó tárgyalásokkal a legfeszültebb konfliktusok is megoldhatóak, illetve békés megol-
dáshoz vezethetőek’), Paparazzo (’lesifotós’), Turin-Skala (’Torino-skála: a földközeli 
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objektumok becsapódása általi veszély mértékének meghatározásához használt skála 
0-tól 10-ig terjedő értékekkel’). A lexikon számos magyar eredetű címszót is rejt, ame-
lyek túlnyomó többsége a gasztronómia területéről származik, pl. Bachauner (’ősi jellegű, 
bakonyi sertés’), Debre(c)ziner (’debreceni kolbász’), Fillér (’a forint egy százalékát érő 
váltópénze’) vagy Tokaier (’Tokaj-Hegyalja borvidékéről származó likőrbor’). 

3. A lexikon önálló szócikkeinek a szerkezete jól áttekinthető: főnevek esetében a 
lemmát a nyelvtani nem rövidítése követi, egyéb grammatikai információtól (pl. Genitiv-
alaktól, többes számtól) a szerző eltekintett. A szócikkfej a többi szófaj esetében csak a 
szófaj rövidítését, illetve igéknél az igeragozási osztályt tartalmazza. A grammatikai in-
formációt a jelentésmegadás követi, amelyben a címszó alapjául szolgáló tulajdonnév 
dőlt betűs írásmóddal van kiemelve. Az utaló szócikkekben a szokásos nyíl jelzi, hogy a 
keresendő információ milyen címszó alatt található. A jelentésmegadások néha szerfelett 
enciklopédikusra sikerültek, így például a Kalaschnikow címszó jelentésblokkjából a 
szűken vett jelentésen kívül (’szovjet gyártású gépkarabélytípus, AK-47’) az olvasó 
Kalasnyikov rövidre fogott életrajzát, szolgálataiért kapott kitüntetéseit is megismer-
heti, sőt a szerző (forrásmegadást mellőzve) szó szerint idézi magát Kalasnyikovot, 
amint az általa fejlesztett fegyver méltatlan (nem honvédő) felhasználása miatti szo-
morúságát fejti ki.  

A szócikkek szótörténeti adatolásokat nem tartalmaznak. A címszavak túlnyomó 
többsége vélhetőleg nemzetközi kultúrszó, legalábbis az olvasó tapasztalatai, nyelvi 
ismeretei szerint; a szótár ugyanis nem ad támpontot a tekintetben, hogy a címszavak 
a németben keletkeztek-e, vagy más nyelvből vették át őket, illetve hogy a németben 
mikorra datálható az első írásos megjelenésük. Ez utóbbi kérdés megítéléséhez a 
nemzetközi szavak esetében az is hasznos információ lehetne, ha kiderülne az egyes 
szócikkekből, hogy az adott szó a német szókészlet szempontjából forrásnyelvként 
szolgáló szomszédos és világnyelvekben (pl. az angolban vagy a franciában) mikor és 
milyen formában jelent meg; erre azonban szintén nem találunk utalást a szótárban. 
Az új keletkezésű címszavak esetében ezen nincs is mit csodálkozni, hiszen a Kalasch-
nikow szót például még a DWDS (Das Digitale Wörterbuch der Deutschen Sprache – 
www.dwds.de) sem tartalmazza címszóként. A Duden (www.duden.de) is csak annyit 
árul el róla – a kötelező szótári információkon kívül –, hogy ki a fegyver névadója. 
Ugyanakkor a KÖSTER-féle lexikon régebbi keletkezésű (illetve átvételű) címszavai 
esetében – mint például a Kannibale (’kannibál’), Mangold (’mángold’), Ozean 
(’óceán’) – legalább az első említés évszázadának a megadása a szócikkek előnyére 
vált volna. 

Az utalások formai és jelentésbeli szempontokat követnek: utalásra a hasonló írás-
módú, kicsinyítő képzővel ellátott és képzetlen címszavak, valamint regionális forma-
variánsok és szórövidülések esetében kerül sor, például a Geiser ~ Geysir, Tommy ~ 
Thomas, Heulsuse ~ Transuse, Sankt-Antonius-Feuer ~ Antoniusfeuer esetében. Termé-
szetesen a heteronim címszavakat is utalás köti össze, mint a Bohrium ~ Hahnium ~ 
Nielsbohrium és a Hanbaliten ~ Hanefiten ~ Malikiten ~ Schafiiten esetében.  

4. A bemutatott lexikon tipográfiája áttekinthető, a lemmalistája következetes, a szó-
cikkek jelentésmegadásai módszeresek. A kötet jól használható mind a felsőoktatásban 
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(korpuszként, a lexikon bevezetőjében felsorolt szakmunkák pedig referenciaművek-
ként), mind a szélesebb rétegeket érintő német nyelvoktatásban (kulturális szótárként).  

MÜLLER MÁRTA  
Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Bölcsészettudományi Kar 

GEORGE REDMONDS – TURI KING – DAVID HEY, Surnames, DNA,  
and Family History [Családnév, DNS és családtörténet] 

Oxford University Press, Oxford, 2011. 242 lap 

1. A három brit szerző monográfiája a családnév-történeti kutatásokban Magyaror-
szágon eddig még alig ismert lehetőségre, a genetika alkalmazására hívja fel a figyelmet, 
a nehézségeket sem titkolva. A kötet, mint azt SIR ALEC JEFFREYS genetikus előszava 
(vii–viii) hangsúlyozza, még csak az első lépéseket mutatja be azon az úton, amely a ge-
netika és a technika napjainkban is zajló forradalma hatására hamarosan bárki számára 
járhatóvá válhat. A szerzők, a családnévkutató GEORGE REDMONDS, a családtörténet-
kutató DAVID HEY és a genetikus TURI KING előszavukban eddigi közös munkájuk leg-
főbb tanulságaként azt emelik ki, hogy a családnevek történetének feltárásához ma már 
nélkülözhetetlen a multidiszciplináris szemlélet és eszköztár (ix–x). A kiadvány ennek 
jegyében igen részletesen, sőt névkutatói szemmel nézve néhol már túl részletezően mu-
tatja be a szerzők által képviselt tudományok kapcsolódásának a névkutatásban kiaknáz-
ható lehetőségeit. E részletesség ugyanakkor nem teljesen öncélú, hiszen az aprólékos 
magyarázatok szükségesek ahhoz, hogy e három terület képviselői kölcsönösen megis-
merhessék az általuk nem művelt tudományoknak a témával kapcsolatos kérdéseit és 
módszereit. Emellett a genealógiában megnyíló új lehetőségeket fogadó széles körű ér-
deklődést látva a szerzők igyekeznek a laikus közönségnek is hiteles tájékoztatást nyújtani. 

2. A bevezetés (1–20) a későbbi vizsgálatok szempontjából lényeges névtörténeti 
kérdésekbe nyújt bepillantást: kitér a brit családnevek gyakoriságára és kialakulásuk fo-
lyamatára, majd bemutatja a nagy-britanniai családnévföldrajzi és névetimológiai kutatá-
sok történetét, forrásait, eredményeit és további lehetőségeit is. 

A brit névtörténeti vizsgálatok egyik alapvető forrása STEPHEN ARCHERnek az 1881-es 
országos cenzuson alapuló interaktív névatlasza (The British 19th Century Surname Atlas, 
CD-ROM, 2003). Eszerint 1881-ben a népesség 40%-a mindössze 500 családnéven osz-
tozott, ugyanakkor 10% mintegy 30 ezer különféle ritka családnevet viselt. A 14. századi 
pestisjárvány előtt még nagyobb volt a névállomány változatossága, holott a lakosság 
száma a mainak csupán a tizede volt. A fekete halál azonban a népességnek csaknem a 
felét elpusztítva jelentős hatással volt a családnévkészletre is: számtalan név nyomtala-
nul eltűnt, mások viselőikkel együtt messzire kerültek keletkezési helyüktől, amikor a 
túlélők elfoglalták a lakatlanná vált házakat. Ez a 14. századi törés komoly módszertani 
problémát jelent a névtörténeti kutatások számára, holott a brit családnévrendszer kiala-
kulása akkorra már csaknem befejeződött: a 11. században, a normannok hatására a 
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legfelső rétegben megjelenő családnévelőzmények fokozatosan terjedtek a társadalom al-
sóbb rétegeiben, így a 15. század elejére már a parasztság legnagyobb részében is általános 
volt a használatuk. Új családnevek ugyanakkor még a 15. századi forrásokban is felbuk-
kannak: ezek gyakran régebbről ismert nevek újabb változatai, melyeknek a korábbi válto-
zattal való összetartozására csak a genealógiai és genetikai kutatások deríthetnek fényt. 

A fenti tények figyelembe nem vétele tévútra vezetheti a névkutatót, amint azt a 
szerzők REANEY méltán elismert, általánosan használt családnévtára (A Dictionary of 
English Surnames, 1958) alapján részletesen bemutatják. Ennek legutóbbi, 3. kiadásában 
ugyanis a nevek 11%-ának nincs a jelenben folytatása, ugyanakkor számos ma is létező 
családnév kimaradt belőle. REANEY emellett egyes családneveket a szerzők szerint téve-
sen eredeztetett, mivel a nevek földrajzi megoszlását és a családtörténetet tudatosan nem 
vette figyelembe etimológiái elkészítésekor. A leicesteri egyetemen 1965-ben indult English 
Surnames Series elnevezésű kutatási program szintén alátámasztotta, hogy névföldrajzi, 
genealógiai és genetikai vizsgálatok nélkül nem szerencsés a középkori családneveket 
összekapcsolni a maiakkal. A középkori angol helyesírás következetlensége miatt ugyanis 
mind a családnevek, mind a helynevek, amelyekhez esetleg az előbbiek köthetők, igen 
sokféle, egymástól jelentősen eltérő alakban bukkanhatnak fel a forrásokban. 

3. A következő fejezetek a családnévelőzmények és a családnevek történetét, típusait, 
területi megoszlását, terjedését és visszaszorulását mutatják be, számos példán és térké-
pen szemléltetve (21–147). Ebben a némileg terjengős, az összetartozó témákat néha 
több helyen tárgyaló részben olvashatunk például a walesi, skót, ír és angol családnevek 
tipológiai eltéréseiről és kialakulásuk időbeli különbségeiről, a családnevek történeti vál-
tozékonyságáról, a nevek kihalásának vagy éppen a névváltozatok kialakulásának az 
okairól, a jegyzőknek egy adott névalak „standardizációjában” játszott szerepéről. Itt esik 
szó a családnevek kialakulásának okairól is (56–58), habár e kérdést talán érdemesebb 
volna a történeti bevezetőben, a kialakulási folyamat bemutatásával együtt tárgyalni. 
Módszertani kérdésekkel is bőségesen szembesülünk; ilyen például a változatok külön 
vagy együttes kezelésének a névföldrajzi vizsgálatokban tapasztalható előnye és hátránya. 
A megszámlálhatatlan példa közül csupán egyet kiemelve: a szerzők felhívják a figyel-
met az etimológiák automatizálásának a veszélyére. A Higgson családnevet például ha-
gyományosan a Richard keresztnév Hick ~ Higg változatából, apanévként vezetik le, az 
1377–1381-es összeírásban azonban a Higgson mellett szereplő filius Hugonis a Hugó-ból 
való származására utal, legalábbis ebben az esetben. Az efféle tévedések a szerzők sze-
rint többnyire elkerülhetőek lesznek, ha a történeti adatok mellett a családnevek területi 
megoszlását és a névviselők családfáját is megvizsgáljuk. 

4. A hosszú névtani részt a genetikai alapozás követi (148–172). Ebben közérthető 
leírást kapunk a DNS felépítéséről, valamint az Y kromoszómának a családnévkutatás-
ban hasznosítható tulajdonságáról, vagyis a génállomány örökítésében játszott szerepéről 
és a családnévhez hasonlóan férfiágon való öröklődéséről. Az Y kromoszóma vizsgála-
tával össze lehet állítani az emberiség genetikai családfáját, melynek nagyobb ágai az 
azonos Y kromoszómát képviselő ún. haplocsoportok. Az ezeken belül elkülöníthető 
szűkebb csoportok a haplotípusok. Ezeket a fő- és alágakat az Y kromoszómában mutá-
ció hatására bekövetkező változások hozzák létre. Minél régebben történt egy mutáció, 
annál többen tartozhatnak egy haplocsoportba, illetve -típusba. Ezért a családnevek 
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szempontjából a haplotípusra szűkítés elengedhetetlen, hiszen bár az azonos haplo-
csoportba tartozó férfiaknak is közös ősük volt, ez a személy nagy valószínűséggel jóval 
a családnevek kialakulása előtt élt.  

A fejezet részletesen bemutatja a genetikai teszt menetét a mintavételtől kezdve, 
majd a családnév és az Y kromoszóma kapcsolatát bebizonyító első vizsgálatokat, köz-
tük a Thomas Jefferson állítólagos törvénytelen fiainak valódi származását felderíteni 
szándékozó 1972-es kutatást mutatja be röviden.  

5. A hosszú, de szükséges alapozó fejezetek után következik a kötet legérdekesebb, a 
magyar névkutatók számára teljes egészében újdonságot jelentő része, a névkutatást a 
genetikával összekapcsoló, közelmúltban lezajlott kutatások részletes tárgyalása (173–193). 
TURI KING vizsgálata például kétségtelenül bizonyította a családnév és az Y kromoszóma 
közötti kapcsolat relevanciáját: míg a 300, páronként azonos családnévvel rendelkező, 
találomra kiválasztott, egymással rokoni kapcsolatban nem lévő férfi közül 16 pár azo-
nos haplotípusba tartozott, addig másik 300, eltérő családnevű párokba állított férfi ese-
tében nem találtak haplotípusbeli egyezést a párok tagjai között. Ezt követően azt vizs-
gálták, hogy két, véletlenszerűen kiválasztott, azonos családnevű férfi mekkora eséllyel 
származik közös őstől. A kutatás két fontos tanulsággal járt. Egyrészt az azonos család-
nevűek között százszor nagyobb eséllyel találni azonos haplotípusba tartozókat, másrészt 
a családnevek között jelentős különbségek vannak e szempontból. Minél ritkább ugyanis 
egy családnév, logikusan annál nagyobbra nő az esély (pl. a leggyakoribb Smith esetében 
mindössze 0,1%, míg a ritka Herrick esetében 53%). Egy másik vizsgálat is hasonló 
eredménnyel zárult: ha egy családnévnek 5000-nél kevesebb viselője van, közel 50% az 
esélye annak, hogy két, e nevet viselő férfi közös őstől származik. Ezek után természete-
sen azt is tisztázni kellett, mekkora esélye van annak, hogy két, azonos családnevű férfi 
nem közös ős, hanem véletlen folytán tartozik azonos haplotípusba. Az eredmény szerint 
a ritkább haplotípusokban igen kicsi a véletlen egyezés esélye, a gyakori haplocsopor-
tokon belül azonban lehetséges ilyen eset, ezért a továbbiakban finomítottak a módszer-
tanon, hogy kizárják a véletlen egyezéseket. 

A cél ezek után az lett, hogy azokat a mutációkat mutassák ki, amelyek a családne-
vek kialakulásának kezdete óta, azaz 700 éven belül történtek, hiszen csak ezek lehetnek 
relevánsak a központi téma szempontjából. Különböző családneveket véletlenszerűen 
válogatott minta alapján vizsgálva egy Network nevű programmal genetikai hálózatokat 
határoztak meg az azonos családnevet viselők haplotípusaiból. Ezeken a közös őstől 
származó férfiakat szimbolizáló pontok nyalábokat alkottak. Számos hálózat elemzése 
révén az derült ki, hogy minél ritkább egy családnév, annál több férfi tartozik egy nya-
lábba, és ha több nyaláb van, akkor a ritkább neveknél jellemzően egy nagy nyaláb domi-
nálja a hálót. A nyalábok korát is megbecsülő Network szerint ráadásul a vizsgált 74 nyaláb 
64%-a valóban a 700 éves határon belüli, vagyis a családnév „alapítója” lehet a közös ős.  

Az eredmények áttekintését a lehetséges hasznosítási területek bemutatása követi 
(194–214). Habár az efféle vizsgálatok még meglehetősen drágák, angol nyelvterületen 
már számos társaság kínál lehetőséget a genetikai genealógiára, vagyis a családfakutatásra 
genetikai tesztek, illetve már létező, családneveket és Y kromoszómákat összekapcsoló 
hatalmas adatbázisok segítségével. Sőt e fiatal diszciplína már társasággal (Society of 
Genetic Genealogy) és – egyelőre még nem lektorált, de akadémiai körökben egyre elfo-
gadottabbá váló – online folyóirattal is rendelkezik (Journal of Genetic Genealogy).  
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A genetikai genealógiának orvosi és kriminalisztikai hasznosítása is lehetséges. TURI 
KING egy vizsgálata például különböző nagy-britanniai vidékek genetikai állománya 
közti eltéréseket igyekszik feltárni gyógyászati célból. A nyomozók munkáját szintén 
megkönnyíthetik az efféle vizsgálatok eredményei: a tetthelyen talált ismeretlen DNS-ek 
családnévhez, ezáltal egyéb bizonyítékokkal kombinálva jó eséllyel személyhez kötése 
válik lehetővé olyan hatalmas adatbázisok révén, amelyek összekapcsolva tartalmaznak 
haplotípusokat és családneveket. 

Az említett vizsgálatoknak azonban nehézségei és hátrányai is vannak. Gondot je-
lenthet például a házasságon kívüli kapcsolatból született fiúgyermek, az örökbefogadás, 
a mostohaapa családnevének felvétele vagy a névváltoztatás, hiszen ezek mind a család-
név és a kiindulási haplotípus közti kapcsolat megszakadásához vezetnek. Ennek ellenére a 
fent említett társaságok kihasználják a családfa, illetve az ős etnikuma iránti közérdeklő-
dést, azt azonban nem közlik ügyfeleikkel, hogy az efféle vizsgálatokban a fentiek mellett 
még legalább öt bizonytalansági tényezővel kell számolnunk: 1. Mivel az összes lehetsé-
ges ősünk száma meghaladja annak a korszaknak a népességszámát, amikorra visszave-
zethető a közös ős, bárki, akinek európai ősei vannak, esélyes arra, hogy viking, kelta 
stb. elődje legyen. 2. Az Y kromoszóma kizárólagos vizsgálatával az anyai ági leszárma-
zás teljes homályban marad. 3–4. A haplotípusokat a földrajzi elhelyezkedésük alapján 
kötik etnikumhoz: egy adott területen gyakori haplotípust az adott időszakban ott élő né-
pességről nevezik el. Ugyanaz a haplotípus azonban ettől még másutt is előfordulhat, rá-
adásul a kulturális és etnikai csoportok vándorolnak és keverednek egymással, így nem 
feltétlenül lehet egy haplotípus alapján viking, kelta stb. származásra következtetni. 5. 
A mintavétel is lehet egyenetlen és korlátozott. A szerzők emellett a genetikai genealó-
giai eredmények közlésének esetleges negatív pszichológiai hatásaira is figyelmeztetnek: 
ha például valakiről kiderül, hogy nem vér szerinti tagja a családjának, az komoly törést 
okozhat az egyén életében, identitásában. 

6. Az összegzés a kötet legfőbb tanulságaiként a genetikának, a genealógiának és a 
helytörténetnek a családnév-etimológiai és népességtörténeti kutatásokban játszott sze-
repét emeli ki. Az utóbbi kapcsán érdemes megemlíteni, hogy a brit kutatók e szempont-
ból a magyaroknál, illetve általában a közép-kelet-európaiaknál jobb helyzetben vannak: 
a Brit-szigetek népességének nagyobb része ugyanis a genetikai és névföldrajzi vizsgála-
tok alapján az elmúlt évszázadok alatt is egy-egy régión belül maradt. Így a családnév és 
az Y kromoszóma alapján még ma is viszonylagos biztonsággal be lehet határolni azt a 
területet, ahol a nevet viselők többségének családja évszázadokon keresztül élt. 

A kötetet a korábban említett kétféle cél miatt a magyar gyakorlathoz képest kissé 
szokatlanul ható kettősség jellemzi: a szokásos hivatkozások hiánya, az olvasmányos stí-
lus és a számos fekete-fehér és színes kép a tudományos ismeretterjesztést szolgálja, 
ugyanakkor a téma aprólékos és hiteles bemutatása, a módszertan részletes leírása, a 
számtalan, szakmai szempontból is komoly tanulságokkal szolgáló példa, valamint a 
gazdag irodalomjegyzék (218–224) és a részletes mutató (225–242) a névkutatók számára 
is messzemenően hasznosíthatóvá teszi a számos újdonsággal szolgáló monográfiát.  

SLÍZ MARIANN 
Eötvös Loránd Tudományegyetem  

Bölcsészettudományi Kar 
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АННА ФЕЛИКСОВНА ЛИТВИНА – ФЁДОР БОРИСОВИЧ УСПЕНСКИЙ, 
Русские имена половецких князей. Междинастические контакты 

сквозь призму антропонимики [A kun fejedelmek orosz nevei.  
Dinasztikus kapcsolatok a személynevek tükrében] 

Национальный Исследовательский Университет Высшая Школа Экономики – 
Институт Славяноведения РАН, Москва, 2013. 280 lap 

Az orosz filológus szerzőpáros, ANNA FELIKSZOVNA LITVINA és FJODOR BORISZOVICS 
USZPENSZKIJ a dinasztikus kapcsolatok kiváló kutatói, akiknek már együtt és külön-
külön is több könyvük és tanulmányuk jelent meg több nyelven e témakörben. A közép-
kori történelemben és irodalomban, valamint a nyelvészetben és azon belül a névtanban 
is járatos szerzők nagy szerepet tulajdonítanak a személynevek vallomásának a dinasztiák 
közötti történeti, kulturális és családi kapcsolatok feltárásában. Figyelmük elsősorban a 
Kijevi Ruszra, valamint Skandináviára irányul, de a történeti háttér felvázolásában, illetve 
történelmi és névtani párhuzamokban olykor egyéb, többek között magyar példák is fel-
bukkannak. A most bemutatandó, oroszul írt munkájukban Oroszország mongol hódítás 
előtti történelmére, közelebbről a Rurikidák és a nomád kun törzsfők családjainak kap-
csolatára koncentrálnak, így nem véletlen, hogy az orosz források mellett magyarorszá-
giak is felbukkannak a hivatkozásokban (pl. Rogerius Siralmas éneke). 

Az már régóta ismert tény a történettudományi szakirodalomban, hogy a mongol hó-
dítás előtt az Irtistől az Al-Dunáig terjedő terület sztyeppei részein laza törzsszövetség-
ben élő kunok vezető rétegének a különböző nyelvű forrásokban feljegyzett nevei között 
orosz nevek is feltűnnek. Ezt a korábbi történetírás a kereszténység jeleként értelmezte, 
az újabb történetírói felfogás azonban hangsúlyozza, hogy az egyházi nevek felvétele 
nem feltétlenül jár együtt a megkeresztelkedéssel. A kötet szerzői ez utóbbi állásponttal 
azonosulva, a korabeli forrásokat alapos kritikának alávetve igyekeznek megrajzolni 
azokat a körülményeket, amelyek e nevek átvételéhez vezethettek.  

A kötet tartalmi szempontból három főbb egységre osztható. A rövid előszót (7–8) kö-
vetően a szerzők előbb egy nagyobb fejezetben felvázolják az általuk vizsgált, a 11. szá-
zadtól a 13. század elejéig tartó korszak történelmi, kulturális, vallási és névtani hátterét 
(9–90); az ezt követő részben nevenként külön alfejezetekben körüljárják, milyen kö-
rülmények között, minek a hatására jelenhetett meg az adott orosz név a kunok névállo-
mányában (91–247); végül röviden összegezve, a házassági és névtani kapcsolatok fényé-
ben áttekintik a Rurikok és a kunok közti politikai kapcsolatok intenzitását és jellemzőit 
(248–266). A kiadványt a hivatkozott irodalom jegyzéke (267–277), majd egy szűkszavú, 
ám annál informatívabb angol összefoglaló (278–279) zárja. A Rurikidák és a kun törzs-
fők néha nehezen követhető leszármazási viszonyainak és dinasztikus kapcsolatainak a 
nyomon követésében a megfelelő fejezeteknél elhelyezett családfák segítik az olvasót.  

A szerzők az áttekintés előtt névtani szempontból feltétlenül helyeselhető módon 
pontosítják a történetírás által egyszerűen csak oroszként kezelt nevek kategorizációját. 
Eszerint olyan nevekről van szó, amelyek jó része egyházi eredetű, tehát elvileg más 
keresztény népektől is átvehették volna őket a kunok. E nevek valóban tipikus elemei a 
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középkori orosz névkincsnek, ennél azonban fontosabb az a tény, hogy mind (az egyhá-
ziak és a világiak egyaránt) rendszeresen használatosak voltak a Rurik-dinasztiában a 
11–13. században: Jurij ’György’, Danyiil ’Dániel’, Roman, Gleb, Jaropolk, Dávid és 
Vaszilij ’Vazul’. Ezzel szemben az akkori orosz névállományban gyakori egyházi nevek, 
például a Pável ’Pál’ vagy a Pjotr ’Péter’ nem találhatók meg a kunoknál. Ez is alátá-
masztja azt az előfeltevést, hogy e neveknek a kun névállományba való bekerülése mö-
gött nem vallási, hanem dinasztikus okokat kell keresni. 

LITVINA és USZPENSZKIJ gazdag észak-, kelet- és dél-európai példaanyaggal illuszt-
rálja, hogy a nevek átvételét tévedés lenne leegyszerűsíteni a kereszténység felvételével 
együtt járó aktusra. Számos egyéb oka lehetett ugyanis: bekerülhetett a név a dinasztiába 
az anya oldaláról, Izlandon gyakran az apa fogadott testvéréről kaphatta a nevét a fiú-
gyermek, sőt az uralkodó adományozhatta is saját nevét a vazallusának vagy a vazallusa 
újszülött fiának. A nevet meg is lehetett változtatni, illetve második nevet is lehetett vá-
lasztani; ezekre tipikus ok volt az új dinasztiába kerülés (ennek kapcsán a szerzők a ma-
gyar III. Bélának az uralkodása előtti, bizánci éveiben kapott Alexios nevét is felhozzák 
példaként) vagy az új területre, más népek közé költözés (így vettek fel a skandináv 
Rurikidák is szláv neveket). Általánosítás helyett tehát minden egyes név esetében a 
konkrét politikai-kulturális szituációt kell megvizsgálni, a dinasztikus kapcsolatokra he-
lyezve a hangsúlyt. Az uralkodócsaládok névadása ugyanis alapvetően konzervatív, ezért 
minden egyes új név megjelenésének a névkészletükben politikai jelentése van: a vallási 
irányultság mellett utalhat háborús és diplomáciai kapcsolatokra, valamint házassági 
stratégiára is.  

A továbbiakban ezért a szerzők áttekintik, hogy milyen képet rajzolnak a források 
(pl. évkönyvek, krónikák, legendák, egyéb történetírói feljegyzések) a kunok vallásáról 
és kultúrájáról, milyen helyzetben és mikor vehették (volna) fel a kereszténységet a ku-
nok, és van-e a feltételezett vallásváltásnak bármilyen nyoma a forrásokban; milyen kap-
csolataik voltak a kun törzsfőknek a Rurikidákkal, a kijevi fejedelmi család politikájában 
milyen szerepet játszott a dinasztián belüli névadás, illetve lehetséges-e, hogy csak az 
orosz források hívták a szóban forgó kun vezéreket orosz néven. Ennek eredményekép-
pen pedig arra jutnak, hogy a források következetesen ’pogány’-ként, illetve ’hitetlen’-
ként utalnak a kunokra, és egészen a mongol hódításig nincs nyoma annak, hogy a feje-
delmi családok férfitagjai felvették volna a keresztséget, eltekintve néhány elszigetelt 
esettől. Így például állítólag a tatárok elől Magyarországra menekülő kunok vezére, Kö-
töny is hajlandó lett volna megtenni e lépést, arra azonban nincs adat, hogy végül valóban 
megkeresztelkedett-e. A kun vezérek családjaiból ugyanakkor több lányt is a Rurik-
dinasztia valamely tagjával házasítottak össze (legalább tíz-tizenegy ilyen házasság igazol-
ható, további néhány pedig feltételezhető Bölcs Jaroszláv kijevi nagyfejedelem unokáitól 
kezdve, mintegy tíz generáción keresztül), sőt a grúz királyi dinasztiával is házasodtak. 
E lányokat természetesen megkeresztelték, és utódaik is értelemszerűen keresztények 
lettek. Feltűnő ugyanakkor, hogy miközben a minden jel szerint nem keresztény férfiak 
orosznak tekinthető neveit ismerjük, addig a néhány ismert, valóban keresztény kunnak, 
így e feleségeknek a neve sem maradt fenn. Fontos még emellett megjegyezni, hogy a 
kunok által viselt nevek között nem sok oroszosítottal találkozni a forrásokban, ráadásul a 
kínai források is az orosz neveken említik a szóban forgó kun vezéreket. Biztosak lehetünk 
tehát benne, hogy a feljegyzett névalakok nem történetírói beavatkozás eredményei, ha-
nem valós névviselést tükröznek. 
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A második nagy fejezetben a szerzők egyesével megvizsgálják a nevek kölcsönzésé-
nek lehetséges körülményeit. Ennek során, amennyire csak lehetséges, egységes szempont-
rendszert követnek: igyekeznek kimutatni, hogy a Rurik-dinasztia mely tagja lehetett a 
névadás modellje, és milyen dinasztikus vagy politikai kapcsolat állhat a névadás hátte-
rében. Így például a különböző források alapján arra a következtetésre jutnak, hogy Jurij 
Koncsakovics, azaz Koncsak kun törzsfő fia az apja szövetségeséről, Igor (egyházi nevén: 
Jurij) Szvjatoszlavics novgorod-szeverszki és csernyigovi fejedelemről kaphatta a nevét. 
A Rurik-dinasztiában ugyanis a kettős névadás volt a jellemző: egy világi, skandináv 
vagy szláv eredetű név mellett egy egyházi nevet is adtak az utódaiknak. A két család 
között nemcsak szövetség, hanem házassági kapcsolat is volt: Jurij fia, Vlagyimir Koncsak 
lányát vette feleségül. Hasonlóan szoros viszonyban álltak más Rurikidákkal Jurij Kon-
csakovics vezértársai, Danyiil Kobjakovics vagy éppen Roman Kzics is, akik mind részt 
vettek a tatárok elleni, a kunok uralmának végét jelentő 1223-as Kalka menti csatában. 
A szerzőpáros a források alapos összevetése alapján arra a következtetésre jut, hogy a 
kun törzsfők nem azért adták fiaiknak ezeket az orosz neveket, mert áttértek vagy áttérni 
szándékoztak a kereszténységre, hanem mert ezáltal, illetve a dinasztikus házasságok ré-
vén is erősebbre igyekeztek fűzni szövetségüket az orosz fejedelmekkel. 

Az orosz szerzőpáros munkája kiváló példája a névtan és a történettudomány egy-
mást kölcsönösen segítő kapcsolatának. Vizsgálatuk világosan bizonyítja, hogy a törté-
neti személynévadatok értelmezéséhez, történettudományi érvelésben való használatához 
nagy körültekintés, a túlzott általánosítástól és leegyszerűsítéstől óvakodó kritikai érzék 
szükséges. Emellett a kiadvány számos új, a középkorászok számára is megfontolandó 
következtetést fogalmaz meg a kunok kereszténységhez való viszonyáról és az orosz fe-
jedelmekkel való kapcsolatáról. Mindezek révén ANNA LITVINA és FJODOR USZPENSZKIJ 
újabb közös munkáját mind a tárgyalt történelmi korszak és térség kutatói, mind a törté-
neti személynévtan, s különösen a dinasztikus névadás iránt érdeklődő névkutatók ha-
szonnal forgathatják.  

SLÍZ MARIANN 
Eötvös Loránd Tudományegyetem  

Bölcsészettudományi Kar 

VÖRÖS FERENC, Nyelvek és kultúrák vonzásában. Személynevek a 
magyar nyelvterület északi pereméről I–II.  

Kalligram Könyvkiadó, Pozsony, 2011–2013. I. 520 lap, II. 728 lap 

VÖRÖS FERENC kétkötetes monográfiája Családnévkutatások Szlovákiában (2004) 
című könyvének szerves folytatása és kiegészítője, hiszen ugyanannak a négy nyugat-
szlovákiai településnek és időszaknak a keresztnevei állnak vizsgálatai középpontjában. 
A szerző az állami anyakönyvezés kezdetétől, 1895-től 1999 végéig elemzi két csalló-
közi (Balony, Diósförgepatony) és két Nyitra-vidéki (Kiscétény, Nagycétény) település 
keresztnévállományát. A korpusz 1895–1959 közötti része állami anyakönyvekből, 1960-tól 
egyházi és állami anyakönyvekből, valamint községi (önkormányzati) nyilvántartásokból 
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származik. A kutatás mintegy tízezer névadatra épül: Balonyból 1539, Diósförgepatony-
ból 3095, Kiscétényből 729, Nagycétényből 4501 keresztnév állt a szerző rendelkezésére, 
aki néhány alfejezetben két mátyusföldi községben (Alsó- és Felsőszeliben) végzett 
személynévkutatásának eredményeit is közli, valamint az említett hat kutatópontról 
származó családnévanyagból is merít. 

A vizsgált időszakban a településeken az anyakönyveket 1921 végéig, valamint 
1938–1945 között magyarul, 1922-től szlovákul vezették. Ettől kezdve többnyire szlo-
vákos alakváltozatban jegyzik be az anyakönyvekbe a személyneveket, megváltozik a 
névsorrend, és szlovákra fordítják azokat a keresztneveket, melyeknek létezik metanyelvi 
párjuk. Az államváltások következtében gyakran megbomlott az összhang a bejegyzett 
névalak és a szóbeli, illetve írott (főképpen) informális névhasználat között. Az anya-
könyvekbe hivatalosan szlovákul bejegyzett név sokszor eltért az újszülöttet bejelentő 
rovatban szereplő szülő, közeli hozzátartozó aláírásától. A magyar nemzetiségűek több-
nyire magyaros formában írták alá az anyakönyvet. 

A könyv szerkezetileg öt nagyobb fejezetre oszlik: az első kötetben három, a máso-
dikban két fő fejezet található. A szerző az előszóban kiemeli, hogy a kisebbségi helyzet 
névtani vonatkozásának alaposabb elemzésével és a kontaktológiai megközelítések ár-
nyaltabb bemutatásával igyekezett mind teljesebbé tenni a vizsgálati módszereket (1: 15). 

Az Általános kérdések című fejezet (1: 19–120) elsőként a 20. századi (Cseh)szlovákiá-
ban zajló személynévkutatásokat, a megjelent és kéziratban lévő vonatkozó publikáció-
kat tekinti át. Az ezt követő alfejezet a keresztnevekkel összefüggő művelődéstörténeti 
kérdésekkel, a martirológiumokkal, az európai kultúrákban megjelenő pogány, keresz-
tény és keresztségben elnyert nevekkel foglalkozik. A továbbiakban az anyakönyvezés 
sajátosságairól olvashatunk. 

A második fő fejezet (1: 121–426) a keresztnevek vizsgálatához alkalmazott tipoló-
gia általános jellemzőit mutatja be. Az elemzés során a dimenzionális megközelítés kerül 
előtérbe. Az idő, a tér és a társadalom dimenziója együttesen hat a névanyag alakulására. 

A szerző az idő dimenzióján belül foglalkozik a nevek korszakolásával, a kereszt-
nevek morfológiai, hang-, funkció- és jelentésváltozásaival, az etimológiai és névélettani 
szempontokkal és a névdivattal. A korszakolást ismertető részben a szlovákiai magyar-
sággal kapcsolatos statisztikai, demográfiai adatok (nemzetiség és anyanyelvi hovatartozás, 
szlovákiai magyar települések nemzetiségi összetétele, korfa, felekezeti megoszlás) vál-
tozásait is közli. A kontaktológia tükrében vizsgált etimológiai szempontok kapcsán a 
magyar > szlovák, szlovák > magyar irányú névkölcsönzésekkel, a magyar és szlovák 
nyelv Trianon előtti és utáni viszonyával, valamint a keresztnevek eredetrendszerezésével, 
etimologikus előzményeivel, közszói jelentésével foglalkozik. A nevek átvételével, kelet-
kezésével kapcsolatban megkülönböztetett figyelmet szentel az a-ra végződő keresztnevek 
kérdéskörének. Az idő dimenzióján belül legrészletesebben a névélettani szempontokat 
tárgyalja (kisebbségi keresztnévhasználat, névjog, a névváltoztatás és névhelyreállítás 
elvi és gyakorlati kérdései, névörökítés, törvénytelen gyermekek keresztneve, halva szü-
letett gyermekek, az ikrek névadása). 

A tér dimenzójához sorolja a nyelvföldrajzi, dialektológiai, areális szempontokat; fog-
lalkozik a névkontaktológia (névkölcsönzések, névkiegészítők), illetve a keresztnevek meta-
nyelvi párosításának elvi és gyakorlati kérdéseivel. A magyar–szlovák keresztnévpárok 
tárgyalásakor négy fő kategóriát különít el: neutrális nevek, metanyelvi párok, csak a 
magyar, illetve csak a szlovák névkincsben meglévő lexikai egységek. Ebben az alfejezetben 
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a szerző megemlíti, hogy a közeljövőben megfelelő számítógépes szoftver segítségével sze-
retné elkészíteni a magyarországi keresztnévállomány kartografikus leképezését (1: 316). 

A társadalom dimenzióján belül veszi figyelembe a vallási, felekezeti és névrendszer-
tani szempontokat. Ismerteti az egyháznak a keresztnévadásra gyakorolt hatását, a kü-
lönböző felekezetek névhasználatának jellemzőit, a nyitott és zárt névrendszereket az euró-
pai és más kultúrkörökben, az egy- és többelemű névrendszer sajátosságait. 

A második fő fejezet végén a névgyakorisággal mint leggyakrabban alkalmazott 
elemzési szemponttal foglalkozik, mely a nevek előfordulását tárja fel az adott korban és 
földrajzi egységben. A mennyiségi mutatók és a névdivat összefüggéseit ábrák segítsé-
gével vizuálisan is szemlélteti. 

A harmadik főbb rész (1: 427–517) a kutatópontokat, forrásokat és a korpusz általános 
jellemzését mutatja be. Elsőként a négy nyugat-szlovákiai település statisztikai adataival, 
az etnikai-nemzetiségi viszonyok (1880–2001 közötti) alakulásával, a népszámlálással 
összefüggő egyéb adatokkal (korfák és korcsoportok, felekezeti hovatartozás, foglalkozás, 
iskolai végzettség, születésszámok), földrajzi sajátosságaival ismerkedhetünk meg. Balony 
és Diósförgepatony az összefüggő magyar nyelvterületen található, Kis- és Nagycétény a 
magyar–szlovák nyelvhatáron. Balonyban, Diósförgepatonyban, Nagycétényben a lakos-
ság döntő többsége magyar nemzetiségű, Kiscétényben a lakosság nagyobb része Tria-
nont megelőzően magyar kötődésű volt, de az idők során nyelvet és identitást váltott, el-
szlovákosodott. A 20. században végbemenő történelmi sorsfordulók, politikai korszakok 
befolyásolták a (Cseh)szlovákiában élő magyarság életét és névhasználatát is. A szerző a 
források tükrében jellemzi a kutatás során összegyűjtött korpuszt. Foglalkozik az anya-
könyvekben előforduló névegyüttesekkel az újszülöttek, szülők, leányanyák, özvegyek 
neve kapcsán, valamint a keresztnevet bejelentők autográf aláírásait is vizsgálja. 

A második kötetben található negyedik fő fejezetben (2: 9–678) VÖRÖS FERENC az 
összegyűjtött keresztnévállományt veti alá tüzetes vizsgálatnak. Elsőként a keresztnevek 
megterheltségével kapcsolatos adatokat veszi számba diakrón és szinkrón megközelítésben. 
A keresztnevek megterheltségének dinamizmusát nemenkénti bontásban (ábrák segítsé-
gével is) szemlélteti. Településenként táblázatba foglalva mutatja be a forrásokban sze-
replő leggyakoribb 15–20 keresztnevet. A névterheltségi mutatók feldolgozását valame-
lyest bonyolítja, hogy a metanyelvi párok összevonása után kapott értékeket (pl. Balonyban: 
István ~ Štefan, összesen: 66) A-val, a nyelvi alkat szerint elkülönítetteket (pl. Balonyban: 
István [42] + Istvány [2], összesen 44, a táblázaton belül pedig egy másik rovatban, illetve 
gyakorisági pozícióban a Štefan 22 előfordulással) B-vel jelöli, így az eredmények köz-
lésénél az A és B számítás következtében kétféle táblázattal is találkozhatunk. Vélemé-
nyem szerint a könnyebb áttekinthetőség érdekében el lehetett volna kerülni a kétféle 
számítást a keresztnév különböző alakváltozatainak és metanyelvi párjának az egymás 
melletti feltüntetésével, mögöttük az adott névhez kapcsolódó számadattal; pl. István 
(42) + Istvány (2) + Štefan (22), összesen: 66. A szerző egyébként monográfiájában 
gyakran utal a névanyag feldolgozása során jelentkező módszertani problémákra; pl.: 
„sem a fentebb alkalmazott A, sem pedig a B számítás nem teszi teljesen korektté a két-
nyelvű, kettőskultúrájú közösségekben a névfajták számának meghatározását [...]. A prob-
léma feloldása számomra is sok fejtörést okozott. Végül úgy határoztam, hogy a neveket 
metanyelvi szinten próbálom megragadni, ám visszaadni magyaros helyesírás szerint fo-
gom őket. Azokat pedig, amelyek nem szerepelnek a magyar névkincsben, magyaros 
alakúvá transzliterálom. Tisztában vagyok vele, hogy a megoldás kellően vitatható, ám 
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jobb híján kénytelen voltam ehhez a módszerhez folyamodni.” (2: 95.) A névdivat válto-
zásaira, a leggyakoribb keresztnevekre a 20. század végéről és a 21. század elejéről 
származó magyarországi (2002–2007), szlovákiai (1995–2000) és csehországi (1999–2007) 
névstatisztikák alapján is rámutat, melyeket összevet a nyugat-szlovákiai településeken 
tapasztalható eredményekkel. 

A második kötet legterjedelmesebb alfejezete a névdivattal foglalkozik (2: 30–651). 
A szerző betűrendbe szedve felsorolja mind a négy kutatóponton a vizsgált időszakban 
adatolt összes keresztnevet, megjelölve az első előfordulás dátumát (2: 75–94), s azt, 
hogy mely nevekkel bővült az egyes korszakokban a nevek állománya. Kívánatos lett 
volna a könyv végén – a szerző családneves monográfiájához hasonlóan – falvanként 
összefoglaló táblázatokban is feltüntetni a kutatópontokról származó teljes férfi- és női 
keresztnévállományt gyakorisági sorrendben, a nevek előfordulását az egyes korszakok-
ban a más munkákkal való könnyebb összevethetőség érdekében. 

VÖRÖS FERENC a vizsgált időszakot (1895–1999) hét korszakra bontja, s az egyes 
korszakokon belül településenként vizsgálja a keresztnévállomány sajátosságait. Az elem-
zési szempontok minden korszakban azonosak. Településenként bemutatja az adott kor-
szakban előforduló férfi- és női keresztneveket. Az alfejezetek elején diagramokban közli 
az egyes nemzedékek szerint (apák/fiúk, anyák/lányok) a leggyakoribb nevek megoszlá-
sát (a százalékos adatok mellett fel lehetett volna tüntetni a számszerű előfordulást is), 
majd az alfejezetek végén felsorolja (a számszerű, illetve %-ban megadott előfordulással 
együtt) azokat a keresztneveket, melyeket az adott korszakban nem vett fel a diagramokba. 
Az egyes korszakok jellemző, gyakrabban előforduló keresztnevei közül néhányat rész-
letesebben is tárgyal a szerző. Táblázatban összefoglalja az adott keresztnév nemzedékek 
szerinti előfordulását a vizsgált településen és a hét korszakra bontott időszakban. Átte-
kinti az adott keresztnév divatjának változását az idők során az egyéb vonatkozó (törté-
neti és 21. századi keresztnévanyagot feldolgozó) névtani munkák, illetve a magyar-
országi, szlovákiai, csehországi névstatisztikák alapján is (Magyarország esetében több 
név gyakoriságának korosztályos megoszlását is ismerteti a 2007-es országos korpusz 
segítségével). Gyakran összeveti a négy nyugat-szlovákiai kutatóponton tapasztalt ered-
ményeket. Az ún. naptármódszert is alkalmazza: megvizsgálja, hogy melyik szent ünnepe 
befolyásolhatta a névadást (az egyes névünnepeket részletesen ismerteti), s diagramok 
segítségével is bemutatja az adott keresztnév félhavonkénti eloszlását. Minden korszak-
ban rámutat a névöröklések arányára, és érinti a felekezeti hovatartozás és névhasználat 
közötti összefüggéseket is. A vizsgált kutatópontokon az egyes korszakokon belül többször 
is találkozhatunk ugyanazon keresztnévnek az elemzésével, így gyakoriak az ismétlések, 
átfedések. Véleményem szerint ez elkerülhető lett volna azzal, ha ezek az ugyanazon 
névvel kapcsolatban megjelenő, többször ismétlődő, a névdivat alakulásával, névünnepek-
kel stb. kapcsolatos adatok egy helyen, egy összegző, a teljes vizsgált korszakra (1895–1999) 
kiterjedő fejezetben jelentek volna meg. 

A szerző a negyedik fő fejezet 3–8. alfejezetében (2: 651–678) a négy nyugat-szlovákiai 
településen összegyűjtött korpusz alapján vizsgálja a keresztnevek nyelvi alkatát, anya-
könyvi bejegyzésmódját, az autográf aláírásokat, a felmenőkről való névöröklést, az elhalt 
gyermek nevének újbóli anyakönyveztetését, a többes keresztneveket és az ikrek névadását. 

A téma feldolgozásmódja aprólékos, részletekbe menő. Az adatgazdag kétkötetes ki-
adványban szereplő ábrák (315 darab) és táblázatok (201 darab) szemléletesebbé teszik 
az eredmények bemutatását. VÖRÖS FERENCnek a névtanban való jártasságát bizonyítja a 
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könyvben található hivatkozások nagy száma és az ötödik fő fejezetben szereplő irodalom-
jegyzék (2: 679–727, 818 tétel), amely szintén jó forrásanyagul szolgálhat a jövőben a 
téma iránt érdeklődő kutatók számára. 

BAUKO JÁNOS 
Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem 

Közép-európai Tanulmányok Kara 

FERCSIK ERZSÉBET, Keresztnevek. Munkafüzet a Tinta Könyvkiadó 
Keresztnevek enciklopédiája című kiadványához 

Anyanyelvi kompetenciafejlesztő füzetek 3. Tinta Kiadó, Budapest, 2014. 48 lap 

1. Kompetenciafejlesztés szótárhasználattal. A Tinta Kiadó Anyanyelvi kompe-
tenciafejlesztő füzetek sorozatának harmadik tagjaként jelent meg az a szótárhasználati 
munkafüzet, amely a keresztnevek jelentésének, eredetének, kultúrájának, kapcsolatai-
nak feltárásával igyekszik közelebb hozni a 12–16 éves diákokhoz a szótárak világát. 
A munkafüzet FERCSIK ERZSÉBET és RAÁTZ JUDIT Keresztnevek enciklopédiája című 
munkájához készült, amely szintén a Tinta Könyvkiadó gondozásában jelent meg 2009-ben. 
A munkafüzet célja kettős: egyrészt lehetőséget ad arra, hogy a diákok megismerkedjenek 
egy szótár szerkezeti-tartalmi elemeivel, vagyis képesek legyenek a szótárak funkcionális 
alkalmazására; másrészt a különböző feladattípusok alkalmasak az anyanyelvi kompe-
tenciaterületek, azon belül is az írásbeli szövegek értésének és alkotásának fejlesztésére.  

Mindezek mellett a szótárhasználat a tanulási képesség fejlesztésében is fontos sze-
repet játszik, hiszen a szótárak funkcionális alkalmazásának lépései, ebben az esetben a 
munkafüzet feladatainak megoldásai párhuzamba állíthatóak az információszerzés során 
végbemenő kognitív műveletekkel. A tudás megszerzésének és tárolásának folyamatát 
szimulálja a szótárhasználat: valamilyen kérdésünk van, amelyre választ szeretnénk kapni; 
megkeressük azt vagy azokat a forráshelyeket, amelyekből megszerezhető a választ je-
lentő vagy ahhoz hozzájáruló információ; a kapott információkat mérlegeljük, beilleszt-
jük „belső adattárunkba”, egyúttal vagy később felhasználjuk (vö. ZRINSZKY LÁSZLÓ, 
Tájékozódás, tanulás, tudás. Urbis Kiadó, Budapest, 2007). 

A Keresztnevek című munkafüzet segítségével a diákokat megtaníthatjuk a helyes 
szótárolvasási stratégiák használatára. Ezzel olyan gondolkodás elsajátítását segítjük elő, 
amelyet a későbbiekben is fel tudnak használni, ha új információval kerülnek szembe. 
Ez segít az élethosszig tartó tanulásban is, hiszen ezen séma szerint dolgozzuk fel a kö-
rülöttünk levő világ elemeit, és tároljuk a velük kapcsolatos tapasztalatainkat, a róluk ki-
alakított tudásunkat (vö. GONDA ZSUZSA, A szótárhasználati kompetencia elsajátítása és 
fejlesztése. Anyanyelv-pedagógia 2. 2009. http://www.anyp.hu/cikkek.php?id=160). 

2. A munkafüzet szerkezeti felépítése. A munkafüzet szerzője három tematikus 
csoportba sorolja a gyakorlatokat: Általános névtani ismeretek, Egyéb szempontok, Csa-
ládom névadása. Az Általános névtani ismeretek fejezeten belül a diákok az egyelemű 
névadással, a magyar keresztnévkinccsel és a névadás szabályozásával kapcsolatos 
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feladatokat találnak. A tanulóknak segítséget is nyújt a szerző a megoldáshoz, hiszen je-
löli, hogy a Keresztnevek enciklopédiájában hányadik oldalon találják a releváns szö-
vegrészt, ami alapján ki tudják tölteni a munkafüzetet. Az első tematikus egységben sze-
replő feladatok az enciklopédia előszavát dolgozzák fel, így a tanulók nemcsak a szócikkek 
olvasásában szereznek jártasságot, hanem névtani ismereteket is gyűjthetnek.  

A második fejezet a legnagyobb terjedelmű, összesen 16 alfejezetre bomlik. Az al-
fejezetek címe követi az enciklopédiában található szócikkek szerkezeti egységeit. Ennek 
megfelelően kapcsolódnak gyakorlatok például a nevek eredetéhez, névnapjához, gyako-
riságához, becézéséhez, híres viselőihez stb. Ezek a feladatok szintén több célt szolgálnak: 
egyrészt a diákok részletesen megismerkednek az egyes szócikkek tartalmával, szerkezeti 
felépítésével; másrészt kultúrtörténeti, néprajzi, művészettörténeti tudásra tesznek szert 
az egyes nevekkel kapcsolatban, különösen a női-férfi névpárokkal, a híres névviselők-
kel és a művészetben megjelenő keresztnevekkel kapcsolatos fejezetekben. Kimondottan 
alkalmasak továbbá ezek a gyakorlatok a szókincs fejlesztésére, hiszen szerepelnek köz-
tük a nevekhez tartozó szólások, névcsúfolók, közszók.  

A munkafüzet harmadik fejezete a Családom névadása címet viseli. A diákok feladata 
itt egy névcsaládfa kitöltése, valamint további feladatok megoldása a család keresztnév-
adási szokásaival kapcsolatban. Ez a fejezet megerősíti az eddigiekben megismerteket a 
névadással kapcsolatban, hiszen rávilágít arra, hogy a nevek nemcsak a családi szokások, 
hagyományok részét képezik, hanem sokszor fontos nyelvtörténeti, kultúrtörténeti adat-
ként is szolgálhatnak. 

3. A munkafüzet feladattípusai. A munkafüzet gyakorlatai elsősorban a szövegértés 
és a szövegalkotás fejlesztését célozzák. A feladatok megoldásához az első fejezetben 
leginkább a hozzáférés és visszakeresés gondolkodási műveletét kell végrehajtaniuk a 
diákoknak, ahogyan ezt a gyakorlatok instrukciói is mutatják: írd be, válaszd ki, egé-
szítsd ki, húzd alá (vö. PISA 2009. Tájékoztató. Jellemzők és eredmények. http://oecd-
pisa.hu/). Olyan feladatok tartoznak ide, amelyekben például csoportosítani kell az egy-
házi neveket, alá kell húzni az idegen keresztneveket egy listában, vagy párosítani kell a 
névadás szabályozásának fontosabb eseményeit az évszámokkal. Külön kiemelendő, 
hogy az első fejezet feladatai nemcsak az enciklopédiára hagyatkoznak, hanem digitális 
szövegeket is megadnak forrásként, például a Nyelvtudományi Intézet honlapját. Bár ki-
sebb arányban, de ebben a fejezetben a szövegalkotás fejlesztésére is lehetőség van, hi-
szen a diákoknak az MTA-hoz érkezett névadási kérvények történetéről kell kiselőadást 
tartaniuk egy előre elkészített vázlat alapján. Ez a gyakorlat pedig már az értelmezés és 
az integráció gondolkodási műveleteit igényli, ahogyan a második fejezet gyakorlatainak 
többsége is (vö. PISA 2009).  

A második fejezetben meghatározóvá válik a nyelvi kreativitás fejlesztése az egyes 
gyakorlatok segítségével. Ilyen például, amikor portrét kell készíteni egy becenév betűiből, 
egy rejtvénybe az adott családnévnek megfelelő női keresztnevet kell megadni, vagy 
meg kell határozni, hogy milyen nevekhez tartoznak a szépirodalmi idézetek. A szöveg-
értés fejlesztésére alkalmas grafikus szervezőket gyakran használja a szerző a feladatokban: 
számos esetben szerepel kiegészítendő szöveg vagy vázlat, táblázat, keresztrejtvény, betű-
rejtvény, grafikon, egyenlet. Például az egyes nevek gyakoriságának értékét egy táblá-
zatba kell beírniuk a diákoknak, így könnyen összehasonlíthatóvá válnak az adatok. 
Az 1976–2010 között leggyakoribb 20 férfi- és női név változását egy grafikonról kell 
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leolvasniuk a tanulóknak, és különböző szövegértési kérdések is kapcsolódnak a feladathoz. 
A János és Iván nevek közti rokonságot egyenlet segítségével kell levezetni, a települé-
sek egykori tulajdonosának keresztnevét pedig keresztrejtvénybe kell beírni. Ebben a fe-
jezetben számos kreatív szövegalkotási gyakorlat található, ilyen például a versírás egy 
keresztnévről megadott szempontok szerint, keresztnevekkel összefüggő településnevek-
ről szóló kiselőadás készítése vagy névcsúfoló írása. A harmadik fejezet gyakorlatai 
egyértelműen a reflexió és az értékelés gondolati műveleteit igénylik, hiszen az eddig ta-
nultakat a diákoknak saját családjuk keresztneveivel kapcsolatban kell alkalmazniuk. 
Ebben a részben is megjelenik grafikus szervező egy névcsaládfával kapcsolatban, majd 
olyan kérdések következnek, amelyek a család keresztneveinek gyakoriságát, becézését, 
motivációját tárják fel. Ez a fejezet segít abban, hogy a feladatok élet- és élményszerűvé 
váljanak a tanulók számára, hogy minél közelebb érezzék magukhoz a témát.  

4. Összegzés. A munkafüzet gyakorlatai a színes névtani tudás átadása mellett a szótár-
olvasás alapelveinek is megfelelnek. A munkafüzet feladatainak segítségével a szótárolva-
sási képesség valódi kompetenciává válhat, amely alapvető feltétel a folyamatosság el-
vének érvényesüléséhez. A gyakorlatok számos anyanyelvi témakörben megjelenhetnek, 
hiszen a névtan mellett a jelentéstan, a stilisztika, a nyelvtörténet, a szociolingvisztika 
tanításakor is beépíthetők a tanórába. Szinte minden feladatban érvényesül a szövegköz-
pontúság elve, mert a diákoknak vagy a Keresztnevek enciklopédiája előszavát, vagy az 
enciklopédiában szereplő szócikkeket kell feldolgozniuk ahhoz, hogy meg tudják oldani 
a feladatokat. A szövegközpontúság nemcsak a feldolgozandó, hanem a létrehozandó 
szövegekben is megjelenik, hiszen a diákoknak lehetőségük van versírásra vagy kiselőadás 
készítésére is. Megfelelnek továbbá a munkafüzet feladatai az életszerűség elvének is, 
nemcsak azért, mert a keresztnevekkel kapcsolatban mindenkinek van tapasztalata, ha-
nem az utolsó fejezet miatt is, amely segíti a bevonódást a névtani ismeretekbe. A feladat-
típusok sokszínűsége a problémamegoldás elvét is biztosítja, mert az előzetes tudás akti-
válása mellett az információkeresésre, az integrálásra és a reflektálásra épít.  

GONDA ZSUZSA 
Károli Gáspár Református Egyetem 

Bölcsészettudományi Kar 

HERWIG KRAUS, Sowjetrussische Vornamen. Ein Lexikon  
[Szovjet-orosz utónevek. Lexikon] 

Walter de Gruyter, Berlin–Boston, 2013. 219 lap 

1. A szovjet időszak kuriózumai közé tartoznak a kommunista ideológia által inspi-
rált új, „forradalmi” utónevek – áll a német nyelvű kis kötet hátsó borítóján. Ez a lexikon 
az orosz történelemnek, illetve az onomasztikának egy eddig kevéssé kutatott fejezetét 
világítja meg, és elsőként teszi lehetővé az olyan, 1917 után tömegével alkotott mester-
séges utónevek módszeres felfejtését, mint a Lenmar, a Marksen vagy a Ninel. Az ortodox 
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egyház a bolsevik hatalomátvétellel elvesztette monopóliumát a névadásban: az egyházi 
naptárban található nevek helyett bármely szó adhatóvá vált utónévként. 

A kötet egy 33 oldalas bevezető tanulmánnyal indul, amelyben a rövid történeti átte-
kintést (1–9) egy – kissé ötletszerűnek tűnő – tipológia (9–33) követi. 

2. A bevezető tanulmány első két bekezdése arra mutat rá, hogy ideológiai okokból 
az eddig megjelent szovjet-orosz utónévkönyvek és -listák nem tartalmazzák az 1917 
után keletkezett utónevek töredékét sem, így tehát ez a mű úttörőnek tekinthető. 

A következőkben (1–9) azt taglalja a szerző, hogy az 1918 elején kiadott, az egyház 
és az állam szétválasztását kimondó dekrétumnak milyen hatása volt az utónévviselésre. 
Innentől kezdve nem az egyház, hanem a szülők joga volt a gyermeknek utónevet adni, 
de sok esetben előfordult, hogy egy munkásklub, házbizottság vagy ifjúsági szövetség 
tagjai döntöttek egy újszülött nevéről – olykor a szülők beleegyezését sem kérve. 1924 
és 1930 között tömegével jelentek meg olyan naptárak, amelyek az új utóneveket propa-
gálták. Nemcsak az egyházi neveket, hanem magát az 1917-ig mindenki számára kötelező 
keresztelőt is ki akarták iktatni, így kialakították a hivatalos névadó ünnepség rítusát, 
amelyen kollégák, valamint párt- és államfunkcionáriusok előtt kapott nevet az újszülött, 
illetve kaphatott új nevet egy korábban megkeresztelt felnőtt vagy fiatal. 

A szovjet névtani irodalomban az új típusú nevek megjelenését sokáig a nép spontán 
reakciójának tartották a korábbi egyházi névviselési kötelezettségre, a mesterkélt neveket 
félresikerült alkotásoknak nevezve. Figyelmen kívül hagyták tehát azt a tényt, hogy a 20-as 
és 30-as években a bolsevik állam erőszakosan terjesztette a „forradalmi” utóneveket. 
Mindenesetre az első évtizedekben az újszülöttek 95%-a továbbra is hagyományos utó-
nevet kapott; elsősorban a nagyvárosi párt- és államfunkcionáriusok, hadseregparancs-
nokok és a titkosszolgálatokhoz tartozók családjainak körében terjedtek az új utónevek. 

Az egyházi naptárt még az 1880-as években revízió alá vették, így kb. 900 kanonizált 
férfi-, illetve mintegy 250 női név maradt benne. Ehhez képest a bolsevik hatalomátvétel 
utáni évtizedekben nagyjából 3000-rel nőtt az adható utónevek száma, viszont nehéz meg-
mondani, hogy minden új kreációnak volt-e valódi névviselője. És bár a „forradalmi” utó-
névadás rövid életű jelenségnek bizonyult, a 20-as és 30-as évek szokatlan kreációi a mai 
napig nem elhanyagolható számban lelhetők fel utó- vagy apai névként. Az előbbire jó 
példa Barikád Vjacseszlavovics Zamüsjajev (az Orosz Tudományos Akadémia levelező 
tagja, született 1925-ben), az utóbbira Szergej Vlagyilenovics Kirjenko (1998-ban orosz 
kormányfő, született 1962-ben) neve. 

Sokan a nagykorúságuk elérésekor nevet változtattak, így szabadulva meg a folyamatos 
gúnyolástól, kicsúfolástól. Másoknak politikai okokból kellett más nevet választaniuk ma-
guknak: az ideológiai fordulatok után a kegyvesztett vezetők (Trockij, Berija, Sztálin stb.) 
nevéből képzett utóneveket jobb volt lecserélni. 

3. A bevezető tanulmánynak mintegy a háromnegyede (9–33) a „forradalmi” utóne-
vek keletkezéstipológiájával foglalkozik, bár sajnos eléggé esetlegesen, az egyes kategó-
riák nem túl logikusan követik egymást. Itt csupán a bolsevik politikai berendezkedésre 
leginkább jellemző típusokat emelem ki, a többit csak felsorolásszerűen említem meg. 

Az új típusú utónevek jó része személynévi eredetű, elsősorban a politikai vezetők 
nevei váltak új nevek alapjaivá. Néhány példa: Karl, Marlen (< Marx + Lenin), Engfrid 
(< Engels + Friedrich), Viulen (< Vlagyimir Iljics Uljanov Lenin), Ninel (Lenin neve 
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visszafelé olvasva), Sztator (’Sztálin győz’), Besztrev (< Berija), Nyiszerh (< Nyikita 
Szergejevics Hruscsov). A Lenin személy-, apai, család- és fedőneveiből keletkezett utó-
nevekből 548-at, a Sztálinéiból majdnem 100-at számolt össze a szerző, a teljesség igénye 
nélkül. Trockij nevéből is több név keletkezett (Ledat, Troledav stb.), de a kegyvesztése 
után az ő nevéből képzett utóneveket viselőknek más utónevet kellett regisztráltatniuk, 
nehogy trockistának bélyegezzék őket. 1956 februárja után Sztálin nevét sem volt ildo-
mos viselni, de ekkor csak néhány utónevet kellett kissé módosítani: Melsz-ből Mel (< 
Marx + Engels + Lenin) lett, Melszor-ból Melor (< Marx + Engels + Lenin + ’októberi 
forradalom’), a Sztálin nevére utaló sz-t kivették belőlük. A vezető politikusok nevéből a 
rendszerváltás után, sőt napjainkban is keletkeznek új utónevek, ilyenek többek között a 
Bonyel és a Borelj Borisz Jelcin, a Vlapunal (’Vlagyimir Putyin – a vezérünk’) Vlagyimir 
Putyin vagy a Medmia (2011-es adat!) Dmitrij Anatoljevics Medvegyev nevéből. 

A jelentős külföldi kommunisták nevei is válhattak új alkotású utónevek alapjaivá, 
így jött létre az Ibarruri Dolores Ibarruri, a Dzsonrid John Reed, a Klarceta Clara 
Zetkin, a Kun Kun Béla vagy a Meljd (< Marx + Engels + Lenin + Dimitrov) Georgi 
Mihajlov Dimitrov nevéből. Mintegy ennek a folyamatnak az ellentéteként a külföldi 
kommunisták szovjet vezetőkről nevezték el a gyermekeiket (pl. az ismert venezuelai 
terrorista, Carlos eredeti neve is Ilich Ramírez Sánchez). 

Nemcsak kortársak, hanem korábbi hősök (a dekabristák és más forradalmárok, sőt 
francia forradalmárok, szocialisták és kommunisták) nevéből is keletkeztek utónevek (pl. 
Dekabrina; Bakunyin Mihail Alekszandrovics Bakunyin nevéből; Robeszpjer Maximilien 
de Robespierre nevéből), illetve külföldi tudósok, politikusok stb. nevéből is (pl. Galilej, 
Kosut, Kolumb). A görög–római mitológia és történelem is több utónevet inspirált (Zevsz, 
Arhimed, Vergilij stb.). 

Az uralkodó állampárt történetére, intézményeire, jelszavaira, jelképeire, ünnepeire 
utaló szavakból, nevekből is sok utónév keletkezett, igen gyakran rövidítés révén. Egy kis 
ízelítő ezekből: Boljsevik, Cseka, Veor (’a nagy októberi forradalom’), Kominta (a Kom-
intern névből), Zaklemena (az Internacionálé mint himnusz első sorának egyik szavából), 
Krasznaja (’vörös’). 

A gazdasággal (erőszakos iparosítás, pénzügyek, mezőgazdaság) kapcsolatos fogal-
makból is jó néhány utónevet alkottak, ilyen a Sztazik (sztálingrádi traktorgyár), Elektrifi-
kacija (’villamosítás’); Dinara (’dinár’), Pjatiletka (’ötéves terv’); Kolhoz, Kombájn, 
Melioracija (talajjavítás), Kukucapolj (’a [takarmány]kukorica a mezők királynője’). 

Utónévalkotás kiindulópontja lehetett továbbá: valamely jeles dátum vagy időszak; a 
gyermek születési helye; egyéb földrajzi hely vagy fogalom; valamelyik égitest(csoport); 
egy sarkkutató expedíció; a kereszténység előtti névkincs, illetve a valaha kanonizált, ám 
a kánonból legkésőbb az 1880-as években kihullott utónévállomány; a szülők vagy va-
lamelyik más rokon neve; az irodalom és más művészeti ágak szereplői, sőt műfajai; a 
sport, a tudományok, az űrutazás, a hadászat szakszókincse; valamely foglalkozás meg-
nevezése vagy valamilyen elvont fogalom. Több utónév azonban egyszerűen jól hangzó 
fantázianév volt, de néhány esetben negatív töltetű szó vált egy-egy utónév alapjává. Az is 
előfordult, hogy az inkompetens, olykor ittas hivatalnok félreírt egy már létező utónevet 
az anyakönyvben, így keletkezett egy új név. 

4. A tanulmány foglalkozik néhány speciális kérdéskörrel is: a két- és többelemű 
utónevekből képzett apai nevek nehézkességével, az új típusú és már bevett – sokszor 
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külföldi eredetű – utónevek között fennálló homonimitással, az orosz э betűnek az új ne-
vekben való gyakoribb megjelenésével, a nem orosz nyelvű területeken az orosz eredetű 
neveknek és a nemzeti nyelvi elemeknek a kombinálásával létrejött nevekkel, az ideoló-
giai indíttatású családnév-változtatásokkal, a testvéreknek, különösen ikreknek javasolt 
és/vagy adott névpárokkal, illetve a rendszerváltás után keletkezett, a szovjet névalkotá-
sokhoz hasonlító parodisztikus nevekkel (pl. Dazdrapovpen ’Éljen a nyugdíjak emelése!’). 
Külön bekezdést kapott az a tény is, hogy az alapul szolgáló neveket oda- és visszafelé 
olvasva is fel lehetett használni új típusú utónevekhez. 

5. A névtári részt egy újabb, fél oldal terjedelmű bevezető előzi meg (36), amelyből 
kiderül, hogy a névtár 2818 névcikket tartalmaz, a legtöbbet a szovjet időkből, de néhá-
nyat a későbbi névalkotások közül is. Kimaradtak viszont az átvételek a modern és az 
ókori nyelvekből, valamint a nem orosz nyelvű névalkotások, illetve a játékos, parodisz-
tikus nevek is, amelyekre csak a bevezető tanulmányban utal a szerző. Az egyes névcikkek 
(a latin ábécének megfelelő) betűrendben követik egymást, a felépítésük pedig a követ-
kező: A német tudományos átírású, félkövérrel szedett utónevet zárójelben követi annak 
eredeti, cirill betűs alakja. Ezután az adott utónév eredetének ismertetése következik; ez 
sokszor mindössze egyetlen közszó vagy tulajdonnév. Azonban ahol szükséges – külö-
nösen személynévi eredet esetén –, egy-két mondatos történelmi háttér, illetve életrajzi 
adatok egészítik ki a névcikket. A több közszó és/vagy tulajdonnév elemeiből álló utó-
neveknél az adott alkotóelemeket szintén félkövérrel szedték. Többféle lehetséges etimo-
lógia esetén az egyes magyarázatokat szögletes zárójelbe tett számok jelölik. A névcikk 
végén eltérő betűtípussal szedett forrásmegjelölés áll, ez lehet szakirodalmi hivatkozás 
vagy internetes oldalakra/fórumokra való utalás. Egy példa, amely szinte mindent tar-
talmaz a fent felsoroltakból: „Silen (Силен) – [1] von russ. sila Lenina (die Macht 
Lenins) ◊ Mironov, S. 344 – [2] von russ. socializm i Lenin (Sozialismus und Lenin) ◊ 
revim.narod.ru.” 

6. A kötetet gazdag – a témából fakadóan érthető módon elsősorban orosz nyelvű 
művekből álló – irodalomjegyzék (211–215) és a gyakran hivatkozott internetes források 
listája (216) zárja, továbbá egy függelék, amelyben Rada Nyikiticsna Adzsubej (Hruscsova) 
egy levelének eredetije, illetve annak német fordítása olvasható (218–219). Ebben Adzsu-
bej asszony leírja, hogy a Rada nevet azért kapta, mert ukrán származású édesanyja 
nagyon boldog (рада) volt a születése miatt; a nevének nincs köze az ukrán рада ’ta-
nács’ szóhoz. 

7. A kötet (német) nyelvezete világos, érthető, ám a bevezető tanulmány tagolása le-
hetne logikusabb, áttekinthetőbb, ha alfejezetekre volna tagolva. Ezt némileg pótolja, 
hogy az egyes keletkezési típusok megnevezése, valamint a speciális kérdéskörök hívó-
szavai félkövérrel vannak szedve. 

A névtipológiát is jobban át lehetett volna gondolni, például a külföldi személyek 
nevéből képzett utónevek többször is szóba kerülnek, illetve a névalkotási típusok sor-
rendje is szinte véletlenszerűnek tűnik. Sajnos a kutatásról sem sokat tudunk meg: hi-
ányzik az összegyűjtött anyag és a források leírása, illetve a feldolgozás módszerének 
ismertetése, bár a 3. oldalon annyi áll, hogy naptárakból, könyvekből, újságokból, fo-
lyóiratokból és az internetről származnak az adatok, továbbá néhány esetben szóbeli 
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közlésről van szó. Mindazonáltal a mű valóban hiánypótló, és sok érdekességet rejt a kí-
váncsi olvasók-kutatók számára. 

KOZMA JUDIT 
MTA Nyelvtudományi Intézet 

BÁBA BARBARA – NEMES MAGDOLNA, Magyar földrajzi köznevek tára  
Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2014. 338 lap 

1. A Magyar Névarchívum Kiadványai sorozat 32. darabjaként napvilágot látott kötet 
(a továbbiakban: FKnT.) kétségkívül mérföldkő a magyar névkutatás történetében. 
Nyelvtudományunk végre letette az asztalra az első olyan általános földrajziköznév-
szótárat, mely kilép egy adott tájegység, megye keretei közül, és a magyar szókincs egy 
speciális rétegének a bemutatására törekszik, pótolva a több évtizedes hiányt. Hely-
nevekkel foglalkozó nyelvészeink ugyanis már igen régen, a helynévgyűjtési mozgalom 
korai szakaszában jelezték az efféle munka szükségességét, és a megyei kötetek szintjén 
el is kezdték a megvalósítást. A kiadványt minden bizonnyal más értelemben is korszak-
határnak tekinthetjük, mintegy összefoglalásaként annak, amit a 20. század helynévgyűj-
tési módszereivel el lehetett érni e téren. Továbblépés a digitális adatbázisok feltöltésétől, 
számítógépes elemzésektől, jó esetben az adatállományok térinformatikai alkalmazások-
kal való egybevetésétől várható.  

A kötet mind forrásként, mind szerkesztési elveiben az Új magyar tájszótárat tekin-
tette alapnak, és magát is tájszótárként határozza meg. Méghozzá élőnyelvi (táj)szótár-
ként, ugyanis a történeti források földrajziköznév-anyagának a feldolgozását nem tekin-
tette feladatának, és nem közli a különböző forrásokban kihaltnak minősítetteket sem. 
Imponáló az a forrásmennyiség, amellyel a szerzők kiegészítették az Új magyar tájszótár 
1890-től 1960-ig terjedő forrásfeldolgozását. A közel 80 tétel – benne vaskos szótárak – 
felöleli valamennyi újabb regionális tájszótárunkat, és a helynévgyűjtésekből azokat, 
melyek földrajziköznév-értelmezéseket közölnek. Nagy szótáraink közül A magyar 
nyelv értelmező szótárával és a Magyar értelmező kéziszótárral találhatunk egybeveté-
seket; nyelvtörténeti, etimológiai és más szótárakkal nem. Hangsúlyozandó, hogy a kötet 
anyaga nem az élőnyelvi gyűjtések feldolgozásaira támaszkodik, hanem az ezek alapján 
megfogalmazott, illetve ezekkel párhuzamosan gyűjtött értelmezésekre. Ha majd előáll 
nyelvünk helynévkincsének digitális adatbázisa, az nyilván sokkal bővebb és gazdagabb 
szótárt eredményezhet. Természetes, mégis ki kell emelni, hogy a kötet a teljes magyar 
nyelvterület földrajzi közneveit tárja elénk. Igényes kivitelű, szépen szerkesztett kötetet 
tart kezében az olvasó, melyet könnyen kezelhetővé tesz a szócikkek alapos kidolgozása, 
a forrásjegyzék és az útmutató.  

2. A szótári rész közel 3500 szócikkből áll. A szócikkek tartalmazzák a forrásokban 
előforduló valamennyi nyelvjárási alakot a hely és a forrás megjelölésével, majd a jelen-
tés következik. Félkövér karakterekkel jól elkülönítették a több eltérő jelentést (arab 
számokkal), illetve a jelentésárnyalatokat (betűkkel). A címszóhoz tartozó jelentés(ek) 
megadása alapvetően követi az eredeti forrásban közölteket, így az esetleges furcsaságok, 
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félreértelmezések az eredeti forrásokat terhelik. Ilyesmire utalhat az előszó azon meg-
jegyzése, hogy az FKnT. „legfontosabb feladata […], hogy a kutatót e szócsoport vizs-
gálatakor a számos forrás átnézése alól mentesítse”. A kötet így nemcsak a 20. századi 
magyar nyelvnek a környező világ leképezésére szolgáló fogalomkészletéről ad képet, 
hanem a korabeli kutatások szemléleti keretéről, módszertanáról, a közreműködők feladat-
felfogásáról is. Bármely tudományág továbblépése szempontjából felmérhetetlen jelentő-
ségű, ha meg tudja mutatni az elért eredményeket; csak ilyen módon lehet megalapozott 
kutatási irányokat kijelölni.  

A szótár szigorúan betűrendben sorakozó szócikkekből áll, semmiféle csoportosítást 
nem tekintett feladatának. A hatalmas adatmennyiség (több mint 18 ezer nyelvi adat) el-
lenére szerencsésen oldotta meg az utalózást azzal, hogy a címszónak választott alakkal 
szomszédos szótári helyen nem növeli a terjedelmet. Viszont a külön szócikkekben elő-
forduló szóbokrok tagjaira (pl. bőrhíd ~ bürühíd; elevenbarázda ~ élőbarázda; horgas ~ 
horhos ~ horog; lápa ~ vápa) való utalás, ha azok szótári helye elválik, egy remélt ké-
sőbbi kiadásban elvárható lenne. A szócikkekbe tágabb értelemben vett nyelvjárási alak-
változatok sorolódnak, alapvetően hangtani alapon. A szótövekben mutatkozó nem tipi-
kus különbségek (pl. porond, porong, poronty; továbbá irtás, ritás; illetve tücskös, 
pücskös) egy szócikket eredményeznek némi esetlegességtől eltekintve (l. fenyős és feny-
ves vagy horgos és horhos külön), viszont az azonos szavakból építkező, de a képzés 
mozzanatában különbséget mutató esetek külön szócikket kapnak (pl. csűrkert, csűrös-
kert; limbusosság, limbusság; magyal, magyalka; víztároló, víztározó). A szócikkek 
írásmódjában gyakran találkozunk szokatlan írásképpel (pl. alsóutca, kiemeltcsatorna, 
lipilylapályföld), mely körülmény szoros összefüggésben van a szótárkészítőknek a föld-
rajzi köznevek lexikalizálódásáról való felfogásával. 

3. A szótár közel három és fél ezer szócikket tartalmaz. Megjelenésétől kezdve aligha 
képzelhető el egyetlen helynévi munka is e kézikönyvre való hivatkozás nélkül. A segít-
ségével minden eddiginél teljesebb képet kapunk a magyar nyelv helyeket jelölő szókincs-
rétegéről, de ezeken keresztül maguknak a helyeknek az ezerarcúságáról, a helyek és 
terményük használati módjáról, a közösségek egy-egy helyhez kötődő lelki attitűdjéről, 
azaz mindarról a számtalan aspektusról is, amelyekkel megközelíthetjük a helyneveket. 
Tucatszámra találunk olyan szavakat benne, amelyek egy helyen motiválatlan hangsor-
nak tűnnek, viszont máshol élő földrajzi köznevek. E sorok írója számára ilyen volt pél-
dául a bongor, bütü, cserény, ripa, saggyás. A szótár kiváló lehetőséget nyújt – a hang-
súlyosan megjelenő dialektológiain túl – számos nyelvészeti vizsgálatra. Különösen a 
szóföldrajzi lehetőségekre és a nyelvi kontaktusjelenségek e sajátos terepére hívnám fel 
a figyelmet, de kutatható a szavak megterheltsége, képzésekben és összetételekben való 
aktivitása, illetve a földrajzinév-képzők, képzésmódok, akár szóföldrajzi, akár jelentés-
tani megközelítésben is.  

Hogy a három és fél ezres szótári állományt soknak vagy éppenséggel kevésnek tartjuk, 
az erősen függ attól, hogy hogyan határozzuk meg a földrajzi köznév fogalmi tartományát. 
Az előszóban a szerzők körüljárják a kérdést, a földrajzi köznév fogalom definiálására 
azonban (érthető módon) nem vállalkoznak, ezzel is mintegy jelezve, hogy a terminus 
határai eléggé nyitottak mind a többi köznévi csoport felé (ui. helyi vonatkozása minden 
létező dolognak van), mind a tulajdonnevek irányába (itt elég egyrészt a puszta földrajzi 
köznevek tulajdonnévi szerepére, másrészt a köznevesülés lehetőségére utalni). A szerzők 
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az előszó elején „helyet jelölő kifejezések”-ként, „helyek fajtájának megjelölésére” szol-
gáló nyelvi elemként írják le a földrajzi közneveket. Később a terminus fogalmi tarto-
mánya kibővül azzal, hogy „helynevek alkotásában lényeges szerepet játszanak a helyek 
fajtájának megjelölésére” (10). Ismerve azonban a metonímiás névalkotás lehetőségeit és 
az alkalmi tulajdonnevesüléseket, így sem szűkül le nagyon a kör. A meghatározás prob-
lémája valószínűleg sosem fog teljesen nyugvópontra jutni, hiszen a földrajzi (tulajdon)-
nevek túlnyomó többsége közszavakból épül fel, és azok a névalkotó közszavak helyi 
szinten mindenképp magukban hordozzák valamennyire a jelölt hely tulajdonságait is.  

Az FKnT. egyik legfontosabb érdeme minden bizonnyal az lesz, hogy segítségével 
alaposabban határozhatjuk meg a fogalmat: helyfajtának tekinthetőek-e helyekkel kapcso-
latos igazgatási vagy jogi körülmények szakszavai (csereingatlan, határzóna, kvóta stb.); 
maguk a helynévi kategóriák (belterület, község, községecske, külváros stb.); alkalmi fő-
nevesülések (feneketlen, hátasabbja, hátulja, kormos, meredek, sáros stb.); a játszi vál-
tozatok (dimb-domb; lipilylapályföld stb.); elmúló állapotok jelölői (tarvágás stb.); saját-
ságos formájú tárgyak mint hasonlatok (gatyaszár, kaszakacs, pipa, túrószacskó stb.); 
egyebek (flaszter, külföld stb.) Puszta állatnév a tulajdonnév motiválásán túl helyfajtát is 
jelölhet-e (béka, róka, szarvas stb.)? Eredményezhet-e földrajzi köznevet pusztán gyako-
riságával olyan körülmény, amely nem közvetlenül a helyről, hanem azzal kapcsolatos 
egyéb körülményekről informál (peres, bánom stb.)? Lehet-e egy egyedi előfordulású tu-
lajdonnevet földrajzi köznévnek is felfogni, ha szemantikailag átlátszó, és többnyire su-
gallja a név motivációját (vö. zsiráfitató), avagy van-e a magyarban földrajzi fogalom-, 
illetve helyfajta a ludak megfigyelésére (vö. lúdhallgató), kutyák elásására (vö. ebhát)? 
Összefoglalva, a földrajzi köznév pusztán nyelvtani alapon megfogalmazott kategória, 
vagy közönségesen fogalmilag elkülönített helyfajtákra (legalább kisebb) közösségben 
vonatkoztatható szó, mely rögzült tulajdonnevek részét képezi?  

Az összetett földrajzi közneveknek a kétrészes tulajdonnevektől való elválasztására 
jelenleg nincsenek csalhatatlan módszereink. Az utótag ritkán kérdéses, de a köznévi 
előtag vajon csak megkülönbözteti a helyet, vagy a jellegét is megadja, például az alakra 
(vö. sapkahegy), valaminek a közelségére (vö. malomlapos), ott található dolgokra (vö. 
csonthalom) való utalással? A jelzős szerkezetűek esetében a szerzők azzal indítják a kö-
tetet (10), hogy összetételnek a szószerkezet szemantikai tartalmától való eltérés eseteit 
fogják tekinteni: a komádi példa szerint a nagylegelő-be beleértődik ’a falu közös legelője’ 
jelentéstartalom. Nehéz azonban elképzelni egyetlen olyan földrajzi nevet is, amelynek 
helyi szinten ne lenne többlettartalma más vidékek ugyanazon hangsorral jelölt helyeihez 
képest; az adott példa több helyen éppenséggel uradalmi legelőt jelöl. Az agyagásószikes, 
alsóutca, aranyirtás, basahalom, büdöskút, cigánypatak, felsőutca, hidegföld, hidegvölgy, 
hosszúhát, kövérkút, kukucskálóhalom, megyeiút, meleggödör, murvásút, nádashalom, 
nagyhegy, nagytarló, ördöghát, szerbfalu, szőrösmegye, újváros stb. minták alapján a 
köznévi szerkezetek alapvetően összetett földrajzi köznevet képeznek. Ezek szemantikai 
elkülönítésére egyéb köznévi szerkezetektől nem látszik lehetőség az FKnT. szemlélete 
szerint. Tehát a szerzők azt az álláspontot képviselik, hogy a Kukucskálóhalom vagy 
Kukucskáló-halom típusú földrajzi nevek nem a ’halom’ mint a tudatban izolált földrajzi 
jelleg és a kukucskáló mint jellemző vonás alapján egyedítésre alkalmas jelzőből szerkesz-
tett nevek, hanem a tudatban ’kukucskálóhalom’-ként létező jellegre szolgáló kifejezések 
tulajdonnévi szerepben való alkalmazásai. Néhány, általánosan földrajzi köznévnek tar-
tott birtokos szerkezet mintájára (pl. hegyalja, kertalja) az FKnT. lexikalizálódott szótári 
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egységként kezeli a típust: hegydereka, hegyéle, hídalja, községkútja, papkertje, mely 
minták számos újabb, gyakori előfordulású nevet vonhatnak be a földrajzi köznevek kö-
rébe (pl. Berek alja, Szőlők alja, Gazdák legelője, Urak rétje). A fentebb részletezett há-
rom típussal szótárunk mindenesetre igen szélesre nyitotta a kaput az összetett földrajzi 
közneveket illetően. E szemlélet érvényesülése egész névtani kultúránkra hatással lehet. 
A recenzens annak ellenére sokkal szűkebben húzná meg a fogalom határait, hogy zsinór-
mértéket kínálni nem tud, és nem hiszi, hogy ez pusztán nyelvi alapon lehetséges lenne.  

4. Az anyag lenyűgöző gazdagsága ellenére is rá kell világítani, hogy mit nem tar-
talmaz az FKnT. Egy teljességre törekvő földrajziköznév-szótár állományának számos 
oldalról nézve is jelentősen bővülnie kell majd. Az FKnT. vállalt feladata szerint nem 
tartalmazhatja azokat a földrajzi közneveket, amelyek olyan vidéken élnek, ahonnan nem 
jelent meg tájszótár, helynévgyűjtés, vagy az utóbbi nem tartalmaz földrajziköznév-
értelmezést. Így például egyelőre nem találjuk az északkeleti részeken erősen megterhelt 
ravaszlyuk és girind, a zalai tulfás ~ turfás, a kunsági sziktó ~ széktó, sziksós(tó) ~ 
széksós(tó) és vízjárás szócikkeit, illetve a meglévő szócikkek jelentései közül hiányoz-
nak a nyelvterület más részeinek adatai. A medves mellett például csak a Körös vidéki 
’időszakonként kiszáradó vízfolyás’ jelentés áll, jóllehet az északi megyékben ez a medve 
szó származéka. 

Hasonlóképpen nem tartalmazhatja a kötet azokat a típusokat sem, amelyeket a ko-
rábbi közzétevők nem minősítettek földrajzi köznévnek, jóllehet e szótár készítői szerint 
azok. Például az illetményföldek egy része szerepel a szótárban (harangozóföld, kántor-
föld, kántorkert, paprét, paptag stb.), a többség viszont annak ellenére sem, hogy csak a 
Somogy megyei kötetben húsznál több jegyzői (jegyzőföld, jegyzőtag stb.), nyolcvannál 
több mesteri, azaz kántortanítói (mesterföld, mesterrét, mestertag stb.), továbbá pedagó-
gusi (pedagógusföld, pedagógusilletmény, tanítórét stb.), kanászi stb. illetmény van ada-
tolva. Az összes növénynévből -s képzővel előállt lexéma is minden bizonnyal idetartozna 
a szótár átvizsgálása után, így már a meglévő kötetekből ki lehet egészíteni majd a nö-
vénynevekre való tüzetes vizsgálattal (pl. a babos, ibolyás, meténges, szőrfüves, vargányás 
köznevekkel) az állományt. Ugyancsak külön szócikkek terjedelmes csoportját alkotják a 
haszonnövény + termőhely jellegű összetételek; ezeknek is csak egy része található meg 
jelenleg (pl. borsóföld, dinnyeföld, epreskert, káposztáskert), de nincs például babföld, 
tormaföld, tökföld. Tucatszámra lehetne hasonló csoportosításokat készíteni, amelyek hi-
ányzó részei nem az értelmezések, hanem majd a konkrét névanyag alapján kerülhetné-
nek a földrajzi köznevek tárába.  

Jelen kiadványban nem volt cél teljességre törekedni a földrajzi szakszókincs (pl. 
cseppkőbarlang, felvidék, hegyvidék, karszt, középhegység, tóhátság), a közterületek 
(pl. körtér, lépcső), a településrészek (pl. körzet, üdülőtelep), agráripari (pl. gabonaszárító, 
takarmánykeverő) és egyéb műszaki létesítmények (pl. erőmű, vízmű, zagytározó) föld-
rajzi köznevei tekintetében, és természetesen csak a hazai viszonyok közt létező helyfajták 
vannak benne (nincs például tenger, vulkán, földszoros, sarkvidék), bár mind e kategóriák-
ból van valamennyi (pl. hegység, síkság, terasz; körönd, rakpart; víkendtelep, újváros; 
duzzasztó, meddőhányó, olajkút, zárógát; sivatag). Azaz e kategóriák megítélésében 
volt némi esetlegesség, hiszen átmehettek a helyi köznyelvekbe, viszont a jelentések 
már sajátosan tájnyelvi tükröződést kaphatnak. Így az FKnT. szerint az üdülőhely-nek 
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’csorda, nyáj déli pihenőhelye’, a sivatag-nak ’elhagyatott, lakatlan hegyvidék, havas’ az 
egyedüli jelentése. 

5. A szótár másik nagy alkotórészét a földrajzi köznevek jelentéseinek az összegyűj-
tése, kezelése és szótárszerű megadása képezi. Nem lehetünk eléggé hálásak a szerzőknek 
e tevékenység felvállalásáért, illetve azon rendkívül figyelemre méltó teljesítményért, 
amellyel igyekeztek rendet vágni, átláthatóvá tenni e jelen formájában is igen szerteágazó 
anyagot. Láthatólag mindent megtettek azért, hogy a számtalan, kissé eltérő megfogal-
mazás egységesítve legyen, viszont egyetlen morzsányi közölt, esetenként erősen helyi 
ízű jelentésárnyalat se vesszen el. A sarok szócikke például nyolc nagy jelentéskörbe és 
azokon belül még hat jelentésárnyalatba szervezi az előfordulásokat, értelmezéseket. Ezt 
a gondosságot valamennyi kisebb megterheltségű szócikken is keresztülviszik a szerzők.  

A jelentésmegadások kizárólag a kiadott és a forrásjegyzékbe felvett források alapján 
történnek; az FKnT. vállalt feladata szerint nem bírálja, nem bírálhatja felül a fentebb 
említett egységesítésen kívül az értelmezéseket. Ha létezhetnek is kritikai észrevételek, 
azok az eredeti forrásoknak a földrajzi köznév fogalmáról alkotott szerteágazó szemléletét, 
továbbá a gyűjtőknek, de főleg maguknak az adatközlőknek a sajátos hely- és világisme-
retét minősíthetik. Az alábbi észrevételek tehát egyáltalán nem csökkentik a szótár ér-
demeit, legfeljebb egy másik típusú adatállományban való felhasználáshoz nyújthatnak 
szempontokat.  

A gyűjtések közreadói nem minden esetben birkóztak meg azzal a feladattal, hogy a 
földrajzi köznevek értelmét adják meg, ne pedig a köznévi eredetű tulajdonnévvel jelölt 
hely jellegét. Az például, hogy egy helyen a kerekzug (tulajdonnévről szólva inkább Kerek-
zug) ’ártér’, nem jelentheti azt, hogy a magyarban az ártér egyik szinonimája a kerekzug; 
attól, hogy egy helyen az Égevényes ’homokos, kavicsos szántóföld’, az égevényes még 
a talaj anyagától és a művelési ágtól függetlenül a könnyen kiégő terménnyel kapcsola-
tos fogalomkörbe tartozik. Hasonlóképpen látom a bánomföld ’3 hold nagyságú szántó-
föld’, csíkvíz ’állóvíz’, dzsungel ’vegyes gyümölcsös’, meszes ’szikes terület’, mohos 
’vízfolyás’, stiglickert ’temető’, tabán ’a falu legrégibb része’, vajhegy ’domb, ahol ju-
hászok laktak’ stb. eseteket is. Van, amikor csak egy-egy, a lényeghez nem tartozó moz-
zanattal egészül ki a jelentéskör: büdös ’kénes’, csíkos ’rét’, felszeg ~ felszer ~ felvég 
’északi’ vagy ’keleti’; gatter ’motoros’, marhaaszó ’út’; pipagyújtó ’uradalmi munkások’, 
’nyári munkák’, rekeszt ’gyümölcsös’, répás ’erdőirtással nyert hely’, tető ’megművelt’. 
A legplasztikusabban a hókony szó bogyiszlói „jelentéseinél” látjuk ezt: egy közösségen be-
lül a fogalomba beleértődne az is, hogy sekély, az is, hogy mély, az is, hogy hosszú, az is, 
hogy kerek, pedig a mélység és az alak nyilvánvalóan nem tartoznak bele a szó fogalom-
körébe. Nem mindig voltak tisztában a feljegyzők a metonímiás névadás lehetőségeivel 
sem, ezért kerülhetett a filagóriá-hoz a ’kiemelkedés’, a rampá-hoz a ’vasúti őrház’, a 
bürü alá mások mellett a ’szántóföld’ jelentés is stb. 

Nem szabad elhallgatni, hogy számos kifejezetten téves és/vagy népetimológiás ma-
gyarázat is van a kötetben. Így például a lúdtilos és ökörtilos nem a ludak és ökrök eltil-
tását takarja, hanem éppen a lúd- és ökörtartás miatt elzárt helyet. Ezt egyébként jól mu-
tatják a borjú- és ökörtilalmas szócikkek is. A magyal szócikke a ’terület, amelyen sok 
molyhos tölgy van’ meghatározást tartalmazza, holott egészen különböző fajokról van 
szó: az előbbi az Ilex aquifoliaceae, az utóbbi a Quercus pubescens. A proletár a szótár 
szerint ’az első világháború után a hadiárvák, -özvegyek és -rokkantak számára kiosztott 
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földek’-et jelenti, jóllehet a szó valójában az ún. (agrár)proletároknak való földjuttatás 
jogcíme alapján kapott helynévi értelmet (a földekből persze a hadi károsultak is része-
sedhettek ugyanazon törvény biztosította jogcím alapján).  

Talán egy későbbi kiadásban célszerű lenne a szóbokorszerűen azonos helyfajtákra 
vonatkozó jelentéseket valamennyire egységesíteni. Így elkerülhető lenne, hogy markán-
san más jelentéstartalommal jelenjenek meg a szótárban olyanok, mint csorgókút és csorgós-
kút; égevény és égevényes; ökörtilos és ökörtilalmas; víztároló és víztároló stb. Vagy: a 
magyalos ’terület, amelyen sok magyalbokor van’, a magyal ’terület, amelyen sok moly-
hos tölgy van’, a magyalka pedig ’terület, amelyen sok molyhos tölgy volt’. 

6. Ugyan a recenzensnek vannak bizonyos fenntartásai azt illetően, hogy egy nyelv 
földrajzi köznevei tisztán élőnyelvi, illetve tájszótári megközelítést igényelnek-e, továbbá 
hogy a szóban forgó kötet állománya eleget tesz-e a cím által meghatározott tartalomnak, 
mégis csakis a magyar névtudomány fejlődéséhez való jelentős hozzájárulásként lehet 
értékelni e művet. Az első és legnagyobb lépésnek egy teljességre törekvő, kimunkált 
földrajzi köznévi szótár felé, amely ideális esetben nyelvészek, illetve egyes társadalom- 
és földtudományok képviselőinek együttműködésében készülhetne el. A szótár azzal, 
hogy megmutatta jelenlegi ismereteinket szókincsünk eme igazán jelentős részéről, re-
mélhetőleg erős inspirációt is jelent újabb kutatások számára.  

MIKESY GÁBOR 
Földmérési és Távérzékelési Intézet 

SEBESTYÉN ZSOLT – ÚR LAJOS, Ung megye helységneveinek  
etimológiai szótára 

АУТДОР – ШАРК, Ungvár, 2014. 155 lap 

1. SEBESTYÉN ZSOLT – folytatva jelentős névtani vállalkozását – a történelmi Ma-
gyarország északkeleti megyéi közül a történelmi Ung megye helységneveinek etimoló-
giai szótárát publikálta. (Az eddig megjelent kötetek: Bereg megye helységneveinek 
etimológiai szótára. Bessenyei Könyvkiadó, Nyíregyháza, 2010; Máramaros megye 
helységneveinek etimológiai szótára. Bessenyei Könyvkiadó, Nyíregyháza, 2012.) A so-
rozat harmadik darabját társszerzővel készítette.  

A szótár felépítését ismertető fejezetből jól látható a szerzők azon törekvése, hogy 
egyrészt az egymás szomszédságában lévő történelmi megyék közölt helységnévanyagát 
egybeállítsák, és ezen névkorpusz(ok) adatait, eredményeit a modern onomasztikai vizs-
gálatok és a laikusok számára hozzáférhetővé tegyék; másrészt hogy az eddigi névtani 
(főként szláv) szakirodalom tévedésektől sem mentes etimológiáit kiigazítsák, valamint a 
modern névtudomány névfejtési eredményeit tükröző névcikkeket hozzanak létre (7–8).  

2. Az Ung megyei szótár újdonsága a fent említetteken túl még a következőkben lát-
ható. Az Árpád-korban megszervezett megye természetföldrajza változatos képet mutat, 
a déli-délnyugati része sík vidék, az északi része pedig erdős hegyvidék. Földrajzi adottságai 
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a betelepülésére is hatással voltak, és a névkincs kibomlását is meghatározták. A megye al-
földi része már a 13–14. században betelepült, a zord hegyvidék betelepedése viszont 
csak jóval később, a 16. századtól indult meg (5). A megye tájképe „etnikai képével” is 
összefügg. A síkvidéken a magyarság „jelentős szláv lakosságra települt rá” (5), míg a 
síkság északi felén és az abból kiemelkedő hegyvidéken létrejövő későbbi helységnevek 
a (kései) szlávság névadói tevékenységéről vallanak (6). Tehát a megye területi sajátos-
ságai és népi-nyelvi viszonyai a névrendszert sajátosan alakították, a névrendszerben a 
különböző etnikumok összetelepülése jól látható nyomot hagyott. Ezen jegyek felfejté-
sében a kutatók a magyar történeti névtan eredményeire, módszereire támaszkodtak 
(vö. FNESz., valamint KISS LAJOSnak és MIZSER LAJOSnak a terület névkincsét érintő 
etimológiai munkáit; 6), és a terület névkincsének sajátosságából adódóan igyekeztek 
bemutatni az ukrán és a szlovák névtani szakirodalom etimológiai nézeteit is (8). Az el-
járásmód pozitív kutatói attitűdöt mutat, hiszen többször kritikai szándékkal mutatnak rá 
a névfejtési tévesztésekre (ehhez l. pl. az Ungvár városnév alapját képező Ung folyónév 
eredetéről írtakat).  

SEBESTYÉN ZSOLT a szótár szerkesztésében az előző két kötetben kidolgozott mód-
szert folytatja: először a megye rövid történetét összegzi (5–6), majd a szótár felépítésé-
ről ír (6–8), ezt követi a műben alkalmazott jelek és rövidítések jegyzéke (9). A szótári 
rész háromszáznál több önálló névcikket tartalmaz, amelyben a keresést számos utaló 
címszó is segíti (11–134). A szótár változatos helységnévanyagot tartalmaz. A legkorábbi 
településnévi említések a 13. század elejéről származnak (Györöcske, Viszoka), majd a 
13. század második felétől megszaporodnak az adatok (Arad, Csicser, Gragissa, Kis-
szeretva, Rebrin stb.). A megjelenő újabb nevek azt is mutatják, hogy a megye település-
szerkezete a 13–14. században épült ki. A szerzők a megye területén létesült és elpusz-
tult települések neveit 1920-ig veszik számba. Ennek megfelelően a 19. század végén 
(pl. Rubanyec, Szilas) és a 20. század elején (pl. Majorka) létesült lakott helyek adatai is 
szerepelnek az adattárban. A vizsgált időszakban létrejött települések adatsorában a tria-
noni békekötés utáni időszakból származó adatokat is közlik, ahol lehet, egészen napja-
inkig (l. Pálóc). A szerzők az adatközlő rész összeállításában GEORG HELLER Comitatus 
Unghensis című munkájára támaszkodtak. Az adatközlésben tehát nem törekedtek teljes-
ségre, de fontos törekvésük volt, hogy újabb forráskiadványokkal is kiegészítsék az 
alapadattár közléseit (pl. C. TÓTH NORBERT munkáival). A helységnévanyag elemzésé-
ben szisztematikusan jelzik a településegyesülést, a („természetes”) névváltást, a hivata-
los helységnévadást és a párhuzamos névadást.  

Végül a felhasznált szakirodalmi jegyzék mellett több mutatót is közölnek (az orszá-
gos helységnévrendezés és községegyesítések során megváltozott ungi helységneveket, 
magyar–ukrán helységnévjegyzéket, magyar–szlovák helységnévjegyzéket; 135–52), majd 
a könyvet Ung megye 1800 körüli térkép, valamint a 20. század eleji GÖNCZY-féle tér-
kép zárja (153–154).  

3. A helységnévadatok közlésében az egyazon helyet jelölő különböző morfológiai név-
szerkezetek egy szócikkbe kerültek (pl. Ribnice alatt áll az 1418-as Rybnychke). Az adat-
közlő rész után állnak a névetimológiák. A szótárkészítők törekvése egyértelmű: „minden 
egyes település nevének eredetét igyekszünk megmagyarázni” (6). A fenti elv következ-
tében ugyanakkor a névváltozat(ok) értelmezése az etimológiai részben nem mindig 
hiánytalan, a névfejlődési tendenciák leírása olykor elmarad (pl. Lakárt alatt [1348] 
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Akkarthfalwa, [1398] Lecarthaza, [1427] Lakardfalwa, [1550] Lakarth; Palyin adata 
alatt [1302] Palulyn, [1398] Pauluagaza áll). Egy-két esetben az olykor értékes névvál-
tozatokra az utaló címszavak sem hívják fel a figyelmünket (Mogyorós települést Wyfolu-
ként, Porcsal lakott helyet Zigeth-ként is nevezték, de az utóbbi változatok se utalásban, 
se külön szócikkben nem szerepelnek).  

A névfejtő rész a klasszikus névtani hagyományokat követi (FNESz.) a név(változat) 
lehetséges értelmezésével. Ebben érezhető a szerzők azon szándéka, hogy a névanyag 
ismeretében a belső rendszerkapcsolatokat alapul veszik, így víznévi (Csornipatak, Mokra, 
Kisszlatina, Kisturica stb.), hegynévi (Bilahora), erdőnévi (Rebrin) előzményre vissza-
vezetett meggyőző etimológiákat közölnek. Ez az eljárásmód a szótár értékét növeli, és a 
helységnévi adattárat is bővíti, ugyanis a megye más objektumfajtáinak az adatát és elem-
zését is közli (pl. Kisszertva).  

A névanyagban jól tükröződik a szláv–magyar kontaktus, erre utalnak a kétnyelvű név-
párok is (1345: Bonkhaza, 1398: Bankouch, l. Bunkóc; 1588: Cigányfalu, 1625: Ciganocz, 
l. Cigányóc; 1351: Hosszúmező, 1808: Dluhé, Douhi, l. Hosszúmező). Az adatok krono-
lógiája a magyar névalak elsődleges lejegyzését mutatja, de az is látható az adatsorokban, 
hogy a (némileg) később említett szláv név kiszorítja a korábbi magyar névformát. Ennek 
hátterében talán a népességben és a nyelvi presztízsben beálló változás húzódhat meg. 
A nyelvi érintkezés ingoványos talajára számos más probléma is utal a névanyagban. 
Egyrészt a szláv és magyar névkincsben egyaránt meglévő köznevek bizonytalanná te-
szik a névfejtéseket (pl. Láz, Nagyláz, Mocsár, Oroszmocsár). Másrészt a névátvitellel 
létrejövő településnevek feltűnő csoportot alkotnak a névkorpuszban. Ezek jelentős szám-
ban szláv víznévi eredetűek (Rahonca, Sztavna, Sztrippa stb). Ezen nevek keletkezés-
történeti besorolása (és a névadó etnikumok ügye) más problémákat vet fel. A szerzők a 
névátvitelek etnikumhoz kötését eltérő módon ítélik meg, pl. a Ribnice1, Szuha település-
nevet ukrán eredetűnek vélik, míg az Ortó helységnevet magyarnak, de a legtöbb esetben 
a névadók kilétéről nem szólnak (pl. Ósztuzsica). Ung megye (jelentős) szláv névkör-
nyezetet mutat, így ezen kérdések eldöntése sokszor szinte lehetetlen, ugyanis a névadási 
mód szláv és magyar egyaránt lehet. Ennél talán pontosabban lehetne állást foglalni a 
névhasználók kérdésében. A szótárírók erre sok esetben a névalak változásában megmu-
tatkozó (magyar) hangtörténeti jelenségekkel hívják fel a figyelmet (Csertész, Hanajna, 
Jeszenő, Likicár), ám néha tévesen (Ptruksa).  

4. A szótár a magyar nyelvterület peremének a helynévanyagát tartalmazza, így a 
névtudományi kutatásokban kiemelt szerepet tölthet be. Vegyes névkincse a névtani 
elemzéseknek izgalmas terepet nyújthat. A szláv–magyar névréteg tanulmányozására 
igen jó korpuszul szolgál, akár a szláv névformánsok vizsgálatában (Hliviscse, Tarnóc, 
Turica, Uzsok stb.), akár a névhasználat kérdésében (Buró, Darma, Daróc, Zavadka); de 
a névstruktúrában látható oda-vissza kölcsönzés (Verbóc) folyamatában is számos lehe-
tőség rejlik. A kötet ezért mind a magyar, mind a szláv névkutatók érdeklődésére szá-
mot tarthat. 

KOCÁN BÉLA 
Vetési Albert Gimnázium, Veszprém 
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HOFFMANN ISTVÁN, Mikrotoponímiai vizsgálatok 1. 
Tapolcafő helynevei  

A Magyar Névarchívum Kiadványai 30. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2013. 
138 lap, 2 térkép 

Az „X település helynevei” típusú kiadványokról szóló ismertetők írása általában 
nem a recenzensek vágyálma. Bár köztudott, hogy a helynévtárak névcikkei több tudo-
mányág számára tartalmazhatnak kincset érő adatokat, az efféle kiadványok jó része hiány-
érzetet kelt az olvasóban: a nevek megőrzésének, közzétételének a tényénél, a szerkesz-
tés gondosságának a megállapításánál többet nem lehet róluk elmondani, jelentőségük a 
különféle helynévelemző munkákban való felhasználásuk révén tárul föl. A nevek puszta 
fölsorolásától a települési helynévrendszerek tipológiai rendszerezéséig azonban számos 
megközelítésmódot takarhat egy ilyen cím, ráadásul azt HOFFMANN ISTVÁN itt bemuta-
tott munkája számos vonásában újszerű tartalommal tölti meg. 

 A Tapolcafő helyneveit bemutató kötet jelentős előzményekkel bír a szerző gazdag 
névkutatói életművében. Személyes, családi kapcsolatait, alapos helyismeretét felhasz-
nálva az 1970-es években gyűjtötte a névtár anyagát, és tanulságait tudományos diákköri 
dolgozatban, szakdolgozatban, doktori értekezésben és több tanulmányban is megfogal-
mazta. Azt, hogy HOFFMANN ISTVÁN ebben a névvilágban, ebben a települési névrend-
szerben mozog a legotthonosabban, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy Tapolcafő 
helynevei ismerősen csenghetnek a magyar helynévkutatás szakemberei számára: a szerző 
nagy hatású elméleti munkáiban, konferencia-előadásaiban, cikkeiben citált névpéldái 
rendre Tapolcafőről valók. 

Az Előszó (7–10) tanúsága szerint ez a kötet egy sorozat első darabja, melynek foly-
tatásaként Pápakovácsi és Kup névanyagát, illetve e három település névrendszertani le-
írását tervezi publikálni a szerző. A kiadvány azonban módszertani újításai miatt önmagá-
ban is fontos tanulságokkal szolgál, a jövőben követendő példa lehet sok hasonló névtani 
írás számára. 

A könyvet forgatva elsőként roppant adatgazdagsága tűnik föl az olvasónak: az 529 
részletes névcikk és alaki változatokra utaló címszó a szinkrón névállapot teljességre tö-
rekvő leírásának ékes bizonyítéka, az egyes objektumok leggyakrabban használt nevét 
követően felsorolt gazdag történeti adatsor (a 14., 15. századig is visszanyúlva!) pedig 
kiválóan ábrázolja a helynevek változási folyamatait, alátámasztja és magyarázza a rész-
letes névleírásokat.  

Az adatok összegyűjtésén túl a szerző deklaráltan az egyes nevekre, azok analitikus 
vizsgálatára helyezi a hangsúlyt a névrendszer szintetikus feldolgozása helyett. A név-
cikkek denotátumonként rendezve sorakoznak a kötetben, így az egy helyre vonatkozó 
névváltozatok összefüggései könnyebben átláthatóak. A szerző szakít a helyfajta-megjelölések 
rövidítésekbe kényszerítésének a hagyományával, sokszor túlzóan takarékos módjával – 
amely minden bizonnyal sok esetben félre is vezeti a helyismeret nélküli olvasót –, és a 
helynevek által megjelölt objektumokat precíz, akkurátus leírással és részletes lokalizá-
cióval mutatja be: „Bóta-kő – [...] Jellegzetes alakú domb Tapolcafő és Döbrönte határán. 
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A Gannai úttól D-re fekvő kiemelkedés É-i – a tapolcafői belterület széléről is látható – 
része 5-6 m magas, csaknem függőleges sziklafalban végződik. Csak ez, a domb É-i fele 
tartozik Tapolcafő határába.” (22–23.) Jelzi az egyes helyek gazdasági, mezőgazdasági 
szerepét a falu életében, történetében, majd rátér az általa névrekonstrukciósnak nevezett 
leírásra, a nevek nyelvi elemzésére. Ezek a hosszabb-rövidebb (olykor kisebb tanul-
mánynak is beillő) névfejtések az etimológia megadásán vagy az etimológiai lehetőségek 
számbavételén túl elsősorban a névadási motivációt, a névkeletkezés tárgyi-szemléleti hát-
terét kutatják. Hangsúlyosan jelennek meg azonban a névcikkekben más névtörténeti, név-
használati kérdések is: a helynevek alaki változatainak szövegbe építési, használati jelleg-
zetességei vagy a differenciálódott névalakok (Ódor, Kis-Ódor, Öreg-Ódor, Ódor-domb, 
Ódori-dűlő) összefüggései. 

Fontos szerepet kapnak a névcikkekben a differenciáló névelemek aktuális jelentésé-
nek a kognitív magyarázatai; vagyis a nevek szerepe az élő névhasználatban, a helyi név-
rendszer zárt univerzumában (l. a Közép-dűlő helyzetviszonyító névrészének a magyará-
zatát: a Közép út melletti fekvésére utal). Ilyenformán az egyes nevekre koncentráló, 
szótári formájú munka valójában a nevek hálózatát feltérképező, átfogó leírássá válik, és 
kirajzolódnak belőle a település helynévadási szokásainak sajátos, egyedi vonásai – na-
gyon sok esetben egy-egy földrajzi köznév speciális használata, jelentése; például a szeg 
esetében (Mezőszeg a.).  

Bizonyos nevek magyarázata bőven túlmutat egy település helynévrendszerének szok-
ványos leírásánál: a Kütyü, Mocsolya önálló nyelvjárás-történeti, szótörténeti, az Ódor, 
Tapolca külön hangtörténeti, névtörténeti tanulmány lehetne, és az analógiákon keresztül 
a teljes magyar helynévállománnyal kapcsolatban fontos tanulságokkal szolgál (termé-
szetesen több példát is említhetnénk).  

Nagy erénye a kötetnek a filológiai alapossága, terminológiai egységessége, amely 
HOFFMANN ISTVÁN névelemzési modelljén alapul, és az azt követő számos munka gya-
korlatát folytatja. Ennek ellenére az olvasó úgy érezheti, hogy leírásaiban a szerző törek-
szik az olvasmányosságra, érthetőségre. Szándéka szerint nem csupán helynévkutató 
nyelvészek, történészek, hanem a település múltja iránt érdeklődő szélesebb közönség 
számára is íródott a mű, ezért szerencsés, hogy nem érezhető szövegformálásán – a szó-
táraknál, névtáraknál oly gyakori – panelekből való építkezés szokása. Egyes etimológiai, 
keletkezéstörténeti leírások kimondottan személyesek, élményszerűek, utalnak egykori 
saját gyűjtésekre, így a szerző valósággal lubickol a feltárt adatok és irodalmi előzmé-
nyek tengerében.  

Az efféle kötetekben szokásos településtörténeti összefoglalás nem külön fejezetként 
jelenik meg, hanem a szócikkekben (pl. Simaháza, Tapolcafő) található. A társadalmi 
szerkezet, a népességszám, a vallási és gazdasági élet változásainak az alapos leírása 
természetesen helynevekre és egyéb szócikkekre való utalások köré épül, így válik azok 
egységes, átfogó magyarázatává is. 

A kötethez mellékelt térképek is örömteli meglepetéssel szolgálnak: nem a vázlatos, 
számokkal telezsúfolt, nehezen értelmezhető helynévtérképek hagyományait folytatják, 
hanem a névadatokat betűvel kiírva találjuk meg rajtuk, egymáshoz való viszonyukat, 
hatókörüket is szemléletesen ábrázolva. 

Bízunk benne, hogy HOFFMANN ISTVÁN könyvét a tapolcafői helynevekről mihama-
rabb követi a tervezett folytatás, és ez a „mélyfúrás” a magyar helynévgyűjtés és -kiadás 
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lelassult folyamatának is új lendületet ad, a jövőbeli kiadványokhoz pedig magasra he-
lyezett mércéül szolgál. 

BÁRTH M. JÁNOS 
Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Bölcsészettudományi Kar 

PESTI JÁNOS, Hosszúhetény nyelvi kincseiről. 
Névtani és dialektológiai tanulmányok 

Hosszúhetényi Honismereti Füzetek 7. Nemes János Általános Művelődési Központ, 
Hosszúhetény, 2014. 164 lap 

PESTI JÁNOS tanulmánykötetét a sorozatszerkesztő PAPP JÁNOSnak a szerző munkás-
ságát áttekintő ajánlása vezeti be (5–6). Az ezt követő szerzői bevezetőből (7–8) az is 
kiderül, hogy a kiadvány két jubileumhoz is kapcsolódik: 75 éve jelent meg a vidék nép-
hagyományaival foglalkozó munka BERCZE NAGY JÁNOS szerkesztésében – így idősze-
rűvé is vált ennek a témakörnek a modern szempontok szerinti vizsgálata –, illetve 2015-ben 
ünnepli Hosszúhetény fennállásának 1000. évfordulóját. 

A szerző a vizsgálódást a Hetény név etimológiájának felvázolásával kezdi (9–13). 
Először a négy Hetény nevű településről szól majd Hosszúhetény nevének lehetséges 
etimológiáját tárgyalja részletesebben. 

A következő, kötetbeli írás a Mons Ferrus (*Vas-hegy), Vasas, Zselic, Mecsek és Zengő 
helynevek keletkezési körülményeit vizsgálja (15–23), összefüggéseket keresve közöttük 
létrejöttük időrendje, motivációjuk és jelentésbeli kapcsolataik szerint. (Megjegyzem, a 
nem helybéli olvasók helyzetét megkönnyítené, ha nemcsak később, hanem már a ta-
nulmány elején fény derülne arra, hogy e helynevek miképpen kapcsolódnak Hosszú-
hetényhez.)  

Hangutánzással, illetve hangfestéssel keletkezett neveket mutat be a következő fejezet: 
Zengő, Dobogó, Pengő-kő (25–29). A Zengő névnek nemcsak a keletkezését, hanem a 
beszélt nyelvi változatait (Zenge és Zönge) is ismerteti a szerző, sőt a címben nem sze-
replő Csörge nevet is elemzi. 

Újabb írás tárgyalja Hosszúhetény és az Ormánság kapcsolatát a különböző népmoz-
galmakkal (elvándorlásokkal, betelepedésekkel) (31–38). Az Ormánságban talált hetényi 
adatok alapján feltételezhető, hogy a két vidék népessége között szoros kapcsolat állt fenn. 
E kapcsolatot a szerző nyelvi azonosságokkal is bizonyítja, regionális tájszótárak alapján. 

A Hosszúhetény helyneveiről szóló gyűjtemények bemutatása is helyet kap egy össze-
foglaló jellegű fejezetben (39–46). Ehhez kapcsolódik Hosszúhetény helyneveinek név-
tani és helytörténeti elemzése (47–65). Először a belterületi, majd a külterületi nevek 
névtani sajátosságai kerülnek sorra. Az utóbbiakat 11 különböző, témakörök szerinti 
csoportban tárgyalja a szerző (természetföldrajz, állatvilág, növénynevek, mezőgazdasági 
művelés, az állattartás emléke, erdőgazdálkodás, ipartörténeti vonatkozások, személyek 
neve és történelmi eseményekre utalás, elnéptelenedett helységek névemlékei, a helyne-
vek morfológiai sajátosságai, valamint Hosszúhetény német helynevei). 
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A Hosszúhetény személyneveiről szóló fejezet (67–80) a 10. századtól kezdi az átte-
kintést. Szól az egy- és kételemű nevekről, majd a ragadványnevekre is kitér. A névadás 
indítékainak tárgyalása 31 kategóriában történik; többek közt ősökről, családnévből és 
keresztnévből, családnév szinonimájával, anyós családnevéről, férj keresztnevéről, fog-
lalkozásról, munkafolyamatról, tulajdonságról, beszédmódról, szenvedélyről stb. Ezek át-
láthatósága érdekében talán érdemesebb lett volna pontokba szedni a különböző típusokat. 

A kiadvány egy jelentősebb része a Baranya megyei néphagyományok című munka 
alapján hosszúhetényi folklórszövegeket mutat be (81–117), részletes adatolással, melyet 
e szövegek nyelvjárási sajátosságainak az elemzése követ (119–129). A vizsgálat az 
1934–1936 közötti szövegekre terjed ki, áttekintve a hangtani, alaktani, szókincsbeli sa-
játságokat és az állandósult szókapcsolatokat. A szövegek után a népdalok is sorra ke-
rülnek a nyelvi, prozódiai, nyelvjárási sajátságaik szempontjából (131–150).  

A kötet az eredmények összegzése után (151–153) egy német, illetve angol nyelvű 
összefoglalóval, valamint a könyvben szereplő idegen szavak és nyelvészeti kifejezések 
magyarázatával zárul. 

PESTI JÁNOS a nyelvi kincseket sokoldalúan bemutató munkát adott közre, melynek 
révén olyan kiadvány született Hosszúhetény főbb nyelvjárási sajátságairól és névanya-
gáról, mely új, összetett megközelítésből világít rá a nyelvi, nyelvjárási értékekre. 

DEMJÉN IZABELLA 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem 

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar 

ERDÉLYI ERZSÉBET, Kincsvadászat Nagykőrösön.  
Helyneveink nyomában 

OniPrint, Nagykőrös, 2014. 189 lap 

1. „Ki ne örülne, ha kincsre lelne? […] Mesebeli kincs pedig nincs. Csak a mesében. 
Van helyette valóságos: százszámra hever az utcákon, erdőben, mezőn, szántóföldeken. 
Ezek a nagykőrösi helynevek. Ne legyünk restek lehajolni értük, leporolni őket, kifénye-
síteni, visszaadni régi patinájukat, mert mi leszünk gazdagabbak általuk”– írja ERDÉLYI 
ERZSÉBET legújabb könyve Beköszöntőjében (7). Az egykori és a mai nagykőrösi hely-
nevek legjobb ismerője ezúttal büszkén vállalt lokálpatrióta indíttatással vezeti végig az 
olvasót a szeretett város, Nagykőrös kül- és belterületén úgy, hogy a helynévtörténeti 
adatok, történelmi tények, helybéli legendák mind kincsekként tárulnak elénk. 

A szerző már régóta foglalkozik a helynévkutatás elméleti és gyakorlati kérdéseivel 
(az e tárgykörben megjelent írásainak felsorolásától nyugodtan eltekinthetünk, hiszen a 
most ismertetett kötet végén a bőséges szakirodalmi hivatkozás tételei között ezeket is 
megtaláljuk). E kérdések között mindig különös figyelmet kaptak a nagykőrösi kötődé-
sűek. Ez az érdeklődés elvezetett a város történeti múltjának, nyelvi és földrajzi sajátos-
ságainak az egyre mélyebb megismeréséhez, amelynek szerves részét alkotják a szerte-
ágazó irodalomtörténeti és szépirodalmi vonatkozások is. Ebből a rendkívül gazdag 
anyagból építkezik a névtudomány eredményeit és az ismeretterjesztés legszerencsésebb 
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hagyományait ötvöző munka, amelyre példaként is érdemes odafigyelni nemcsak más 
települések névkincsének feldolgozása, hanem a névtani ismeretek népszerűsítése, okta-
tása kapcsán is. 

2. A fentiekből következik, hogy a könyvnek több rétege van, amelyek nagyjából 
megfelelnek az egyes fejezeteknek, illetőleg alfejezetnek. Elsőként a földrajzi helyzettel, 
a településszerkezettel, a település jellegének történeti változásaival foglalkozó kérdése-
ket tekinthetjük át pontos, megbízható adatok, levéltári hivatkozások és érdekességként 
korabeli újságcikkrészletek alapján. Ezt a bevezető részt (9–16) a Nagykőrös névhez 
kapcsolódó fejtegetések, majd a nyelvjárási tudnivalók zárják. A továbbiakban a lokális 
helynevek sokféle szempontú tárgyalása két nagy egység köré szerveződik. Az első és 
terjedelmesebb fejezet a Belterületi neveink (17–101), a második, rövidebb pedig a Kül-
területi neveink (102–150) címet viseli. 

A belterületi nevek tárgyalása a nagykőrösi utcanévadási szokások, illetőleg az ezek 
mögött meghúzódó történeti háttér alapos és tényszerű áttekintésével kezdődik. A török 
hódoltság idejéről származó adóösszeírások adnak számot a legkorábbi utcanevekről, az 
első hivatalos utcanévjegyzéket pedig – ahogy más településeken is – a Bach-korszak 
adminisztrációjának köszönhetően 1850-ben rögzítették. A város szerkezetének változá-
sai miatt a 19–20. század fordulóján már gondot jelentett a házaknak az utcáktól függet-
len számozása, hiszen sok olyan utca is volt, amely nem kapott nevet, egy-egy telket 
többfelé osztottak, így közigazgatásilag áttekinthetetlen helyzet állt elő. A városrende-
zéssel, az utcák szabályozásával párhuzamosan a millenniumra készülő városvezetés tu-
datosan alakította át a kor igényeinek megfelelően Nagykőrös utcanévrendszerét, amely 
így nemcsak természetes jellegéből veszített, hanem a korabeli utcanévdivat is megje-
lent, helyet adva az ún. tiszteleti névadásnak. A szerző felhívja a figyelmet arra, hogy et-
től az időszaktól kezdve országszerte megfigyelhető a sajátos helyi utcanevek nagyarányú 
kicserélése az adott településhez közvetlenül nem köthető, ám a széles hazában tisztelt, 
megbecsült személyiségek (Széchenyi, Deák, Kossuth stb.) neveivel. Ezzel a legtöbb vá-
rost „név-uniformisba” öltöztették, illetőleg napjaink felé haladva – az aktuálpolitikának 
megfelelően – egyre inkább öltöztetik, ami azért káros, mert megszüntetik a helyi jelleg-
zetességeket, az egyedi színeket, és szürkeséggel váltják fel a sokszínűséget (vö. 29). 

Az országos utcanévadási trendet ismerhetjük fel a további közterület-elnevezésekben, 
illetőleg átnevezésekben is. Ezt a nagyarányú beavatkozást dokumentálja egy 1928 már-
ciusában felvett képviselő-testületi jegyzőkönyv: az itt rögzített határozat értelmében 
156 utca kapott nevet, 100 esetében névváltoztatást hajtottak végre, 56 esetben pedig ad-
dig névtelen közterületeket neveztek el a Trianon után fellángoló magyar hazafias szel-
lem nevében. Ennek az időszaknak pozitív hozadéka az utcanévbokrok alkalmazása (pl. 
az aradi vértanúk, illetőleg a honfoglaló vezérek nevei), bár az is igaz, hogy például a hét 
vezér esetében egy már meglévő névbokrot (madárneveket) cseréltek le (31–32). Ettől 
kezdve folyamatosan követhető a politikum és a hagyomány párharca az utcanévadásban. 
ERDÉLYI ERZSÉBET számos nagykőrösi példát hoz ennek igazolására az 1930-as, 1940-es 
évek, az 1948 utáni ideológiai alapú, valamint a rendszerváltás következményeként be-
következett át- és visszanevezésekről. Külön kiemeli a központi terek nem mindig alapos 
indokkal történt névváltoztatásait (35–37).  

A belterületi utcanevek kérdéseit tárgyaló fejezet következő, Botlatók című alfejeze-
tében (47–61) kimondottan olvasmányos stílusban megírt érdekes, esetenként meghökkentő 
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történeteket olvashatunk egyes utcanevek „viszontagságairól”, a közterületeken található 
emléktáblák feliratainak megbízhatóságáról, a városban elhelyezett ún. botlatókövekről, 
valamint a városképet egykor és ma meghatározó szobrok felállításának körülményeiről, 
további sorsáról.  

Mindezt a Minilexikon (62–74) követi, amely – képpel illusztrálva – azon személyi-
ségeket sorolja fel, akiknek a nevét, emlékét utcanévtábla őrzi, vagy őrizte valamikor 
Nagykőrösön. Ezután pedig a szerző útikönyvszerűen (75–101) végigkalauzolja az olva-
sót a belső város főbb útvonalain. Az utcanevek történetére helyezi a hangsúlyt, de a fon-
tos helynévtörténeti vonatkozásokkal sem marad adós. Mindezt az eddigiekhez hasonlóan 
gazdag képanyag egészíti ki. 

A külterület helyneveinek számbavétele előtt kapott helyet Nagykőrös természetföld-
rajzi jellemzőinek rövid bemutatása (102). Ezután tudományos és népetimológiás név-
magyarázatok következnek (102–103), majd egy különlegesnek tekinthető névsort olvas-
hatunk az erdőben való tájékozódást segítő fáknak a lakosság körében jól ismert neveiről 
szóló alfejezetben (104–109). Megtudhatjuk, hogy az egykori fakeresztelők alkalmával 
(1933–1934-ben) a fákat elkeresztelő bizottság több tucat jeles, régi vagy óriási, esetleg 
valamely mondához kötődő erdei fának adott hivatalosan is nevet (pl. Kincses makkfa, 
Basa fája). A későbbiekben híres személyiségekről is neveztek el fákat, így őrizve emlékü-
ket (pl. Jókai fa, Széchenyi fa, Apponyi Albert fa). Sajnos ma már csak néhány „neves” fa él; 
ennek kapcsán érdemes elgondolkoznunk a természeti értékek védelmének fontosságáról. 

Ezután térhetünk át a következő alfejezet címének megfelelően a nagykőrösi határrész-
nevek vizsgálatára (109–135). Természetesen most sincs szó száraz névtudományi elmél-
kedésről: a Nagykőröshöz csatolt egykori aprófalvak névetimológiái mellett előkerülnek 
a helytörténeti adatok, esetenként a mondák, legendák is. Ugyanebből a nézőpontból tárul-
nak elénk az idetartozó „högyek” (halmok, dombok) és a különböző dűlőnevek is. A szerző 
röviden foglalkozik a beszélő nevek problematikájával is, mivel ez a nyilvánvalóan mo-
tivált névtípus több határnév esetében is kikövetkezhető. A nehezen érthető vagy félre-
értelmezhető névfejtések kapcsán ERDÉLYI ERZSÉBET tréfásan és találóan „félrebeszélő” 
nevekről ír. 

A fejezetbe kifejezetten irodalmi és oktatási részek is kerültek. A Nagykőrösi hely-
nevek a szépirodalomban című alfejezet Aranynak és Tompának egy-egy nagykőrösi 
külterületi névhez (Tetétlen, illetve Földvár) kapcsolódó versét közli a határrésznevek 
kapcsán (130–132). Ezt követi az alfejezetzáró Térképek költészete című rész (133–135), 
amely elsősorban egy, a pótharasztjai pusztát ábrázoló 19. századi, többször kiegészített 
térkép fantáziamozgató dűlőneveit elemzi, érdekes kiegészítésül szolgálva a külterületi 
nevek történetéhez. 

A fejezet végén a névtan oktatásához kapcsolódó pedagógiai projektjavaslatok kap-
tak helyet Helyneveink az oktatás szolgálatában címmel (139–150); valószínűleg azért 
itt, és nem külön fejezetben, mert a példaanyagban külterületi helynevek szerepelnek. 
Talán szerencsésebb lett volna az utóbb említett részeket külön fejezetbe szerkeszteni, a 
verseket esetleg az adott helynevek tárgyalásánál közölni. Bár ezzel a megoldással kap-
csolatban is akadhatnak kifogások, de mellette szól, hogy a mondák beillesztésével 
könnyű egyetérteni. Egyébként a módszertani rész önmagában is dicséretes. 

3. A Kincsvadászat Nagykőrösön hagyományos értelemben nem tekinthető névtani 
munkának: valójában jóval több annál, hiszen a 233 szövegközi képpel is gazdagított 
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hely- és kultúrtörténeti anyag közzététele révén nem csupán a város helynévkincsét, de 
kultúrtörténeti értékeit is megismerhetjük. Ha nem volna már alcíme a kötetnek, azt ja-
vasolnám, legyen a következő: Minden, amit Nagykőrös helyneveivel kapcsolatban tudni 
lehet és érdemes. Az élvezetes és könnyed stílus ellenére alapvetően tudományos igé-
nyességgel megírt munkát tartunk a kezünkben. Ennek bizonyságai a részletes és bősé-
ges irodalom- és forrásjegyzék, valamint a függelékként közölt összefoglaló táblázatok, 
amelyekből a böngészésre hajlamos olvasók sok érdekes tanulságot levonhatnak Nagy-
kőrös utcaneveinek történetével kapcsolatban. Így a könyvet haszonnal forgathatják 
nemcsak a helynévkutatók, hanem a névtant oktató magyartanárok is. 

T. SOMOGYI MAGDA 
Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Bölcsészettudományi Kar 

VÁRNAI JUDIT SZILVIA, A fehér barátok földjén 
Terra Ignis Kft., Budapest, 2014. 244 lap 

Az alábbiakban ismertetendő kötet Diósgyőrnek és környékének a helyneveit adja 
közre, a helytörténetre, a szóbeli hagyományokra és a hely földrajzára is kiterjedő figye-
lemmel. A címadást a fehér barátok, azaz a pálos szerzetesek környéken való jelenléte 
indokolja: két kolostor és számos birtok volt a tulajdonukban, emléküket több helynév 
is őrzi. 

Az előszót követően a kötetben külön fejezet foglalkozik a környék múltjával, a diós-
győri mondákkal és hagyományokkal, a környéknek a szépirodalomban való megjelené-
sével, a korabeli leírásokban való előfordulásokkal. Szerepel benne továbbá egy közép-
kori témájú túraútvonal, valamint a szerző közli a kötet alapjául szolgáló adattárat is. 
A kötet legvégén a forrásokat és a felhasznált irodalmat követően találunk egy színes térkép-
mellékleteket tartalmazó részt is, különböző korokból származó térképekkel.  

A környék múltjával foglalkozó fejezet a helyneveken keresztül mutatja be Diósgyőr 
történetét (9–31). Diósgyőr vidékének helyneveire nagy hatással van a Bükk hegység 
mészkő alkotta része, hiszen a karsztjelenségekben bővelkedő területen sok a barlang, 
lyuk, kőlyuk, kőfülke, pest, zsomboly, töbör ~ teber, víznyelő, visszafolyó, forrás, kút; 
pl. Kecske-lyuk, Büdös-pest. Feltehetőleg szláv eredetűek a Szinva és a Tapolca nevek, 
melyek a honfoglalás előttről származnak; későbbi átvételnek tekinthető például a Csanyik, 
a Garadna vagy a Galya. Diósgyőr nevét Anonymus említette először: a honfoglalásról 
szóló beszámolóban szerepelteti Győr várát. A szerző végigköveti a vár sorsát, megemlíti a 
tatárjárás emlékével összefüggő helyneveket (Tatár-árok, Tatárdomb), illetve szót ejt a 
várban tartózkodó uralkodókról is. A pálosok szerzetesrendje a tatárjárás után jött létre 
Magyarországon, kolostoraik száma idővel 100 fölé emelkedett. A fehér barátokhoz köt-
hető a Csenik nevű lakott hely, mely ugyan nem lehetett hosszú életű, de 1315-ből szár-
mazó leírása őrizte meg számunkra az első helyneveket a Diósgyőr körüli erdőkből. 
Diósgyőr 1439-től mezőváros volt, melyben a legfőbb gazdasági tevékenység a szőlő-
termesztés volt; ennek nyomait őrzik a szőlőhegynevek (Lyukó, Bakos). Ezek mellett a 
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növénytakaróról is számos helynév árulkodik (Kőrös, Rakottyás, Bikkes). Diósgyőr nevének 
mai alakja a környék gyümölcsfáival függhet össze, első említése 1304-es. A 18-19. szá-
zadban a település az iparosodás útjára lépett; a papírgyár és vasgyár szintén több hely-
nevet ihletett (Annabánya, Kolónia). A szerző a környező települések közül Felsőgyőr, 
Pereces, Újdiósgyőr, Hámor és Lillafüred történetére is kitér.  

A diósgyőri mondákkal foglalkozó fejezetben szereplő történeteket a szerző nem fel-
tétlenül a keletkezés, hanem a történelmi események sorrendjében ismerteti (32–56). A fe-
jezet elején a mondák magyarázatát adja meg a szerző, és felhívja a figyelmet azokra a 
történetekre, amelyeknek több változatuk is él. Kiemeli a hiteles részeket, de megemlíti a 
kétségbe vonható elemeket is. Ezt követően 15 mondát közöl, több esetben ugyanannak 
a mondának a különböző változatait. A legtöbb mondát FELFÖLDI SÁNDOR diósgyőri ta-
nár és cserkészcsapata gyűjtötte össze és jelentette meg két kötetben az 1930-as években, 
de szerepel a kötetben egy-egy történet egyéb művekből, így az Érdy-kódexből is. A tör-
ténetek betűhű közlésben szerepelnek. 

Diósgyőr és környéke a szépirodalomban is megjelenik ismert szerzők műveiben 
(57–69). A szerző a fejezet elején életrajzi adalékokkal szolgál az egyes szépirodalomi 
részletek keletkezésével kapcsolatban, majd idézi is azokat. 12 részletet olvashatunk ismert 
magyar írók és költők tollából, valamint egy hámori népdal is szerepel ebben a részben. 

Diósgyőrnek és környékének a leírása 27 forrásban szerepel az 1500-as évek és a 
második világháború között (70–91). Ezek között találunk 1563-ból származó összeírást, 
a vár állapotáról szóló jelentést, földrajzi ismertetést, katonai leírást Borsod vármegyéről, 
de a felsorolásban szerepel a Pallas Nagy Lexikona is. A korábbi fejezetekhez hasonlóan 
a szerző szót ejt a forrásokról és a szövegek keletkezésének körülményeiről, majd közli a 
korabeli leírásokat is. 

A kötetben leírt középkori témájú túra alapjául a már említett Csenik (Csanyik) tele-
pülés határának középkori határjárása szolgál (91–98). A szerző javaslata, hogy járjuk be 
a leírásban található útvonalat a fehér barátok nyomában. A túrához segítségül magyará-
zatokkal is szolgál egy-egy helynévhez kapcsolódóan. 

A kötet utolsó fejezetében találjuk azt a 840 névből álló helynévi adattárat, mely a 
munka alapjául szolgált (99–205). A szerző először tisztázza, milyen értelemben hasz-
nálja a Diósgyőr és környéke terminust: azok a helynevek kerültek be az adattárba, me-
lyek a mai Diósgyőr településrész területén, valamint a Diósgyőrből közúton megköze-
líthető, egykor Diósgyőrhöz, ma Miskolchoz tartozó lakott, ipari vagy üdülőterületeken 
és az ezek közötti nem lakott területeken találhatók. A 18. századig egyébként nem sok hely-
nevet ismerünk a környékről, mivel kevés forrás, térkép áll a rendelkezésünkre. A szerző 
kitér a helynevek összegyűjtésének és felfejtésének nehézségeire, a helynevek változataira. 
A gyűjteményben szerepelnek utcanevek is, de csak a 19. századig bezárólag, mert ezt 
követően a hivatalos utcanévadás jellemző. Az adattárban szereplő szócikkekben a cím-
szót követően a név szinonimái vannak feltüntetve. Ha egy címszó több helyre is vonat-
kozik, sorszám különíti el őket. Ha egy helynévnek több, nyelvtani szerkezetében eltérő 
változata van, vagy csak a fajtáját jelölő rész tér el, az nem szerepel külön. Ezeket köve-
tik az elhelyezkedésre vonatkozó információk, majd a név feltételezett vagy bizonyított 
etimológiája, illetve néhány esetben a kapcsolódó mondára, szépirodalmi szövegre vagy 
leírásra is történik utalás. Ezek után állnak a névelőfordulások időrendi sorrendben, záró-
jelben az ismert évszámokkal kiegészítve, a forrás megjelölésével. Beszélt nyelvi hivat-
kozásoknál a „köznyelv” jelzést láthatjuk. 
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A fehér barátok földjéről íródott kötet sokszínű, sokrétű bemutatással szolgál válasz-
tott területéről, helynévi adattárához kapcsolva olyan történelmi, nyelvtörténeti és szép-
irodalmi adalékokat, melyeket olvasva a környéket annak teljességében ismerheti meg az 
olvasó. 
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