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Helynévtörténeti Tanulmányok 10. (2014) 
Szerkesztők: HOFFMANN ISTVÁN – TÓTH VALÉRIA. A Magyar Névarchívum Kiadványai 31. 

Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen. 206 lap 

A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvészeti Tanszékének névtörténeti periodikája, a 
Helynévtörténeti Tanulmányok kerek jubileumhoz érkezett: a kutatók és a névtan iránt 
érdeklődők immár a 10. kötetet vehetik a kezükbe. Folytatva a hagyományokat, a leg-
újabb szám is az évente megrendezett, immár 8. síkfőkúti helynévtörténeti szeminárium 
előadásait tartalmazza, szám szerint tizenkettőt.  

A helynévtörténeti irányvonalat kilenc tanulmány képviseli, közülük három etimoló-
giai kérdésekkel foglalkozik. A kötet első írásában SZŐKE MELINDA a garamszentbenedeki 
alapítólevél egyik szórványáról, a Huger ~ Hucueru névről ír (7–18). Ennek kapcsán az 
Ug helynevek névcsaládját veszi nyelvtörténeti és etimológiai vizsgálat alá, bemutatva a 
lehetséges névmagyarázatokat. A szerző felhívja a figyelmet az interpolált oklevélszöve-
gek kutatást nehezítő problémájára. A később betoldott szórványok ugyanis a névalakok 
modernizálásáról tanúskodnak, ami ugyanazon objektumok neveiben sem mindig követ-
kezetesen valósul meg. 

KOVÁCS HELGA a névtani szakirodalom egyik gyakran tárgyalt helynevének, az Örs-
nek az etimológiájáról értekezik (19–32). Összefoglaló tanulmányában bemutatja az egy-
mással gyakran szöges ellentétben álló elképzeléseket, valamint egy régi-új elméletet 
felelevenítve az Örs ~ Őr nevek lehetséges etimológiai összefüggéseire utal. Hangsú-
lyozza azonban, hogy a két név területi megoszlása, az átfedés hiánya gyengíti a felve-
tést. A szerző emellett az Örös ~ Örs ~ Orsova nevek összegyűjtésével és térképre vetí-
tésével hozzájárul a név etimológiájának további kutatásához. 

Ugyancsak a névfejtés a témája BÉRES JÚLIA Hortobágy helynévről írt tanulmányá-
nak (33–52). A gazdag szakirodalommal rendelkező név etimológiája máig nem tisztá-
zott megnyugtatóan. A szerző újabb adatokkal, legújabb kori, élőnyelvi előfordulásokkal 
egészíti ki a névadatokat. Ezáltal elősegíti a név alaktani és hangtani fejlődésének nyo-
mon követését, valamint történeti, földrajzi azonosítását, ami a természeti környezet és a 
településhálózat változása miatt különösen fontos. 

BÁTORI ISTVÁN az Árpád-kori erdélyi településnevek névrendszertani vizsgálatainak 
új eredményeit foglalja össze és veti egybe a névtani szakirodalom korábbi álláspontjai-
val (53–60). A névrendszertani elemzés fontosságát hangsúlyozza, ennek révén ugyanis 
átfogóbb, alaposabb képet nyerhetünk a terület történetével, betelepülésével kapcsolat-
ban a korábbi, egy-egy névalakon végzett vizsgálat helyett. Lexikális-morfológiai analí-
zisének eredményei cáfolják azt a korábbi nézetet, hogy Erdély déli területei archaiku-
sabb névtani jelleget mutatnak, azaz benépesítésükre az északi résznél korábban került 
volna sor. 
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A helynévi szinonímia fontos kutatási területet jelent mind a szinkrón, mind a diak-
rón helynévkutatás számára. Ezt szem előtt tartva CSOMORTÁNI MAGDOLNA a helynévi 
szinonímia kérdéseivel foglalkozik a csíki mikrotoponímiai rendszerek elemzése alapján 
(61–71). A szinkrón csíki helynévanyagon végzett vizsgálat egyértelműen igazolja, hogy 
a többnevűség a mikrotoponímiai rendszerek egyik legsajátosabb szemantikai viszonya, 
amely kivétel nélkül minden helynévtípusra jellemző. 

KISS MAGDALÉNA a Körösök vízrendszerében előforduló magyar és román víznevek 
lexikális-morfológiai elemzését adja közre (73–101). Ennek során rámutat, hogy a víznév-
alkotásban számos nyelvi kifejezőeszköz vesz részt. Kiemeli más névtípusoknak, első-
sorban a mikrotoponimáknak a víznevek létrejöttében játszott fontos szerepét. A magyar 
és a román névanyag összevetése révén bemutatja az egyes etnikumok névadási szokásait 
és sajátosságait. A vizsgált terület lakosságának etnikai összetétele alapvetően befolyá-
solta a víznévrendszer alakulását. 

A szoros időintervallumban készült és az egész országra kiterjedő 19. századi katasz-
teri térképek fontos és gazdag forrást jelentenek a névkutatók számára. MIKESY GÁBOR a 
kataszteri térképezés kezdeteiről, a térképezés névanyagát befolyásoló utasításokról, 
rendeletekről közöl összefoglalást (103–117). Írásából kiderül, hogy a kataszteri térké-
pek készítése során a különböző objektumfajták nevének rögzítéséről jogszabályok ren-
delkeztek, ugyanakkor a nevek pontos formájának a meghatározása az adott település 
kompetenciájába tartozott. A térképeken előforduló, többször bonyolult szerkezetű ne-
vek esetében így nem a térképező, földmérő hibáját vagy önkényességét kell feltételez-
nünk, hanem más, lokális körülményeket kell figyelembe vennünk.  

A kötetben két írás érinti a földrajzi köznevek témakörét. HOFFMANN ISTVÁN a 
Döbrés helynév etimológiai kapcsolatrendszerének összefüggéseire igyekszik rávilágítani 
(119–138), ennek során pedig egy elfeledett földrajzi köznév, a szláv eredetű debre ~ 
debrő ~ deber nyomába ered. A helynévi példák azt mutatják, hogy a köznév a magyar 
névhasználatban változatos formákban fordul elő, s a történelmi Magyarország számos 
vidékén találkozhatunk vele. A szerző a helynév-rekonstrukció során eredményesen 
használja fel a családneveket, amelyek több szempontból is segíthetik a helynév-etimológiai 
kutatásokat. Eredményei túlmutatnak egy konkrét lexéma kérdéskörén, s a szláv–magyar 
kapcsolatok újabb részleteinek, illetve az egyes nyelveken belüli folyamatoknak a ponto-
sabb megismerését is elősegíthetik. 

BÁBA BARBARA ugyancsak a földrajzi közneveket veszi górcső alá, mégpedig a közép-
kori oklevélírói gyakorlat alapján (139–153). Ómagyar kori okleveleink a tulajdonnévi 
szórványok mellett nagy számban tartalmaznak földrajzi közneveket. A szerző cáfolja 
azt a korábbi nézetet, mely szerint a jogbiztosító szerep miatt kerülnek a szövegbe. Sok-
kal inkább az oklevélírók kevésbé tudatos nyelvi magatartásával, valamint a fordítás so-
rán fennálló nyelvpszichológiai helyzettel magyarázható a használatuk. Ezért a magyar 
földrajzi köznevek előfordulása a latin nyelvű oklevelekben az oklevél írójának nyelv-
használatával áll szoros kapcsolatban. 

A helynévi tárgyú tanulmányok mellett a korábbi gyakorlatnak megfelelően a folyó-
iratban három személynév-történeti írás is helyet kapott. SLÍZ MARIANN a megkülönböz-
tető névelemek oklevelekben előforduló formáit, illetve az ezekkel kapcsolatos oklevélírói 
gyakorlatot tekinti át (155–164). Célja annak a feltárása, hogy az oklevelek személynévi 
adatai hogyan használhatók a családnévtörténet korai szakaszának a kutatásában. Meg-
vizsgálja az élőszóbeli névhasználat megjelenését a hivatalos írásbeliségben, és kitér a 
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helynévi eredetű megkülönböztető névelemek hivatalos írásbeliségben való használatá-
nak és jelölésének a jellemzőire. 

A nyelvtörténeti kutatások legújabb eredményei időről időre indokolttá teszik egy-
egy, már teljesen feldolgozottnak tekintett nyelvemlékről elmondottak újragondolását. 
Ennek figyelembevételével MOZGA EVELIN az 1211-es Tihanyi összeírás személyneveit 
elemzi újra (165–178). A szerző azokat a főbb vizsgálati szempontokat tárgyalja, ame-
lyek a forrás jelentőségét tovább növelik (pl. mennyiségi, eredetbeli, a névviselők gene-
rációs kapcsolatai). A felvetődő etimológiai és névrendszertani problémákat a Szem és a 
Fül személynévi szórványok révén illusztrálja. 

A történeti személynévkutatás elsősorban a nyelvemlékek névanyagára támaszkodik. 
Ugyanakkor a névadás és a névhasználat pontos hátterének a feltárásához számos egyéb 
tényezőt is figyelembe kell vennünk. A kötet utolsó tanulmányában TÓTH VALÉRIA az 
ómagyar kori személynévadás és személynévhasználat névelméleti kérdéseivel foglalko-
zik (179–204). A személynévadás kulturális-társadalmi determináltsága mellett a prag-
matikai és kognitív tényezők feltárásával lehetőség nyílhat egy adott korszak élő, beszélt 
nyelvi névadásának és névhasználatának a pontosabb megismerésére. 

A Helynévtörténeti Tanulmányok legújabb kötetében található írások tematikai sok-
színűsége arról tanúskodik, hogy napjaink névtani kutatásaiban továbbra is fontos szerepet 
kapnak mind a névtörténeti, mind a névelméleti kérdések. Az átfogó problémafelvetések 
mellett az egyes részletkérdések tanulmányozása nemcsak a szakirodalmi előzmények 
esetleges felülvizsgálatát, hanem a kutatások előremozdítását, újabb szempontok beikta-
tásával a pontosabb válaszadást segítheti. 

SEBESTYÉN ZSOLT 
Nyíregyházi Főiskola 

Onoma 46. (2011) 
Szerkesztők: DOREEN GERRITZEN – DUNJA BROZOVIĆ RONČEVIĆ – GUY PUZEY.  

Edition Peters, Leuven, 299 lap 

Az ICOS (International Council of Onomastic Sciences) hivatalos folyóiratának, az 
Onomának a 46., tematikus száma két nagy témára tagolódik: az első a Names and 
Minorities (Nevek és kisebbségek), a második pedig a Toponomastics and Linguistic 
Landscapes (Helynevek és nyelvi tájkép) címet viseli. A legelső tanulmány azonban kivételt 
képez: egy újszerű témát dolgoz fel a videojátékok helyneveinek középpontba állításával.  

Az első szekció első három tanulmánya különböző európai kisebbségeknek (a glasgow-i 
muszlimoknak, a romániai romáknak és a dániai Jylland német ősökkel rendelkező la-
kosságának) a személynévadási szokásait dolgozza fel, az ezt követő négy kutatás pedig 
a helynevek körében vizsgálódik. A személynévadás kapcsán több szerző említi, hogy 
sok helyütt nagyon fontosnak tartják a szülők a nevek jelentését, és csak olyan nevet ad-
nak az utódoknak, amelyek pozitív, előnyös jelentéssel bírnak. A helynevek – ahogy az a 
tanulmányokból kiderül – számos információval bírnak az adott település vagy telepü-
lésrészek őshonos növényzetéről, állatvilágáról, szokásairól, valamint az ott élőknek a 
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történelem során a környező vagy távolabbi népekkel való együttéléséről. A kötet máso-
dik felében található írások a nyelvi tájkép eltérő megvalósulási formáival foglalkoznak. 
Rávilágítanak arra, hogy a regionális és kisebbségi nyelvek beszélőinek életében milyen 
nagy jelentőséggel bírnak a közösségi területeken saját nyelvükön megjelenő jelzések. 
Ezeknek nem csupán információs, hanem szimbolikus értékük is van, és egyúttal az egyes 
nyelveknek a politikai elfogadottságát is jelzik.  

A kötetet Paul MARTIN tanulmánya vezeti be, amely négy népszerű amerikai video-
játékban (GTA IV, The Lost and Damned, The Ballad of Gay Tony) található helyne-
vekkel foglalkozik (5–26). A GTA IV például több mint 300 nevet tartalmaz, New York 
egyes részei vannak benne átnevezve. A játék az elnevezésekkel reflektál a média által 
felkapott témákra is, mint a terrorizmus vagy a drogfogyasztás, és nem fél szatirikus 
hangnemet sem megütni. A Szabadság-szobrot például The Statue of Happiness-nek 
(’Boldogság-szobor’) hívják, és a vigyorgó Hillary Clintont ábrázolja, mivel ő volt az 
egyik legfőbb ellenzője az ilyen típusú játékoknak. A névadók között szerepelnek például 
híres amerikai gengszterek, cowboyok, drogdealerek és feltalálók is (pl. Booth Tunnel, 
Cassidy Street, Seneca Avenue), de sok utcanév valamely, az adott területre valamiért 
jellemző ásványra utal (pl. Diamond, Emerald).  

ELLEN S. BRAMWELL kutatásában (29–51) a Glasgow déli részén élő pakisztáni 
muszlim közösség névadási szokásaival ismerteti meg az olvasót. A Glasgow-ba települő 
migránsoknak egykor nem volt családnevük, a férjezett nők pedig saját egyénnevüket és 
férjük egyénnevét viselték, megszólításukra pedig a Mrs. + a férj egyénneve forma volt 
szokásban. Mára mindez jelentősen megváltozott. A gyermeknek való névadáskor ma a 
közösség fő szempontja az, hogy a név pozitív jelentéstartalommal bírjon, mert hisznek 
abban, hogy így az utód rendelkezni fog a neve által jelzett személyiségjegyekkel (pl. Asim 
’védelmező’). Mivel e nevek nagyon megterheltek, fokozatosan áttérnek az angol nevek 
választására, jelezvén a brit társadalomba való fokozatos beilleszkedést. 

BIRGIT EGGERT a dániai Jylland tartomány középső részén lévő Frederiks Sogn tele-
pülésnek a dántól eltérő névadási szokásait vizsgálta diakrón szempontból, népszámlálási 
adatok alapján (53–75). A községet német telepesek alapították az 1760-as években. A te-
lepülésen a női és a férfinevek is nagyobb megterheltséget mutatnak az országosnál. Dá-
nia más területeivel ellentétben itt az egész 19. század folyamán jellemző volt, hogy egy 
családban több gyerek is ugyanazt a keresztnevet kapta első névként. A dán nevek elter-
jedése a német származású lakosság körében az 1850-es években kezdődött, ugyanis a 
németekkel szembeni háborús vereség következtében megerősödött a dán nacionaliz-
mus, amely az itt élő német telepesek utódaira is hatott.  

A következő tanulmány (77–96) a Románia területén élő roma népesség jelenlegi 
névadási szokásaiba ad betekintést. NADIA NICOLETA MORĂRAŞU és LUMINIŢA DRUGĂ 
két romániai megye 530 roma iskolása körében végezte a kutatást. A martirológiumi ke-
resztnevek mindkét nemben gyakoribbak, de jelen vannak a világi nevek is, elterjedt 
például a híres személyiségek után adott nevek használata (pl. Madonna). Mivel a név-
adás nincs szabályozva, sok, kérdéses névízlésre valló utónév is terjedőben van (pl. Elvis, 
Ronaldinio [!], Tarzan). 

JOAN TORT-DONADA a katalán Pireneusok (proto)baszk helyneveinek etimológiai 
magyarázatát tűzte ki célul, 23 helynevet kiválasztva (97–125). Ezek fontosságát abban 
látja, hogy őrzik az ősi kultúra nyomait, hiszen a betelepülők is az eredeti településneve-
ket veszik át. A kiválasztott tulajdonnevek az adott településen honos növényzetre, a 
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földművelésre és állattartásra, illetve a domborzati jellegzetességekre utalnak. Az Estet 
tulajdonnév például olyan falut jelöl, amelynek a területén a teherszállításra szamarakat 
használtak (vö. baszk asto ’szamár’), más nevek, mint az Orrit vagy a Durro a település 
fekvésére, elhelyezkedésére utalnak (baszk urruti ’elkerített hely’).  

ARJEN VERSLOOT írásában a fríz nyelvű helynevek diakrón, illetve szinkrón változá-
sait vizsgálja több régióban (127–150). Az északi fríz területek helyneveire hatott a dánok-
kal való intenzív kapcsolat, erre utal a gyakori -um végződés, valamint a településnevek 
-büll utótagja (Niebüll ’új város’). A holland Frízföld tartományban a lakosság nagyobb 
részének a fríz az anyanyelve. A települések holland nevét frízre cserélték sok helyütt, 
azonban ez sok fennakadást eredményezett a gyakorlatban (telefontársaságok, posta stb.), 
így a lakosság ellenérzését váltotta ki. Ma használható mindkét elnevezés, és húszból hét 
önkormányzat a fríz nyelvű helynevet minősítette hivatalosnak. A Németország területén 
élők életében ezzel szemben a fríz nyelv nem tölt be jelentős szerepet, és a veszélyezte-
tett nyelvek közé sorolható.  

IAN D. CLARK három híres, Ausztráliában utazgató 19. századi írónő könyveiben talál-
ható helynevekkel és azok kapcsán tett megfigyelésekkel foglalkozik (151–165). Katherine 
Kirkland a bennszülöttek által adott Boning Yong helynév használatáról számolt be. A név 
etimológiai jelentése ’nagy hegy’; olyan kiemelkedést jelöl, amelynek a tetején egy kis 
tó van. Isabella Bird a bennszülött lakosság által alkotott neveket rendkívül értékesnek 
tartotta zeneiségük, illetve amiatt, hogy útmutatóul szolgálhattak az ország jellegzetességei-
nek a megismeréséhez, míg a gyarmatosítók által adott angol helynevek, valamint az angol 
ruhák és angol mintára épülő házak sokkal kevesebb egyediséget rejtettek magukban.  

PHILIP W. MATTHEWS egy új-zélandi helységnév, Wanganui vagy Whanganui írás-
módjáról folytatott vitáról számol be (167–208). Az országban a maori a hivatalos nyelv, 
de a gyakorlatban az angolt preferálják (1830-tól ugyanis Új-Zéland brit gyarmat), szinte 
minden lakos ezt használja rendszeresen. 2009-ben át akarták írni a városnevet a h betűs 
írásmódra, mert az tükrözte volna a maori helyesírást, ez azonban nagy port vert fel a 
körzetben. Az írott történeti források legtöbbje a h nélküli változatot tartalmazza, de sok 
helyütt mindkét alakváltozat fellelhető. A tanulmány azt mutatja be részletesen, hogy 
2008-ban egy helyi folyóirat fórumán hogyan vélekedtek a helyi lakosok a városnév két 
változatáról, és mennyire vannak tisztában az elnevezések történeti előzményeivel.  

A következő írással áttérünk a nyelvi tájkép kérdéskörére. GUY PUZEY tanulmányá-
ban arra mutat rá, hogy a témában eddig megjelent munkák zöme a városi többnyelvű-
ségre koncentrált (211–226). A településnevek, utcanevek, hirdetőtáblák, bolti jelzések, 
graffitik stb. az adott közösségek nyelvhasználatáról árulkodnak. Jelzik a nyelvterületek 
határait, a nyelvek státuszát, valamint kihatnak az ott élők nyelvi viselkedésére is. Így 
például jelezhetik, ha valamelyik nyelvnek előnye van a többivel szemben, de akár a 
nyelvek egyenlő státuszát is kifejezheti (l. pl. Ottawában a Rue Wellington St. francia–
angol kompromisszumos megnevezését). Emellett a piaci igények is nagymértékben ala-
kítják a nyelvi tájképet.  

PETER K. W. TAN tanulmánya a négy hivatalos nyelvű Szingapúr (maláj, mandarin, 
tamil és angol) nyelvi tájképével foglalkozik (227–250). De jure a maláj a nemzeti nyelv, 
valójában azonban az angolt használják az élet sok színterén. A szingapúri iskolák nevé-
nek feltüntetésében érhető leginkább tetten a többnyelvűség hirdetésének szándéka, ugyanis 
ezeken mind a négy említett nyelv megjelenik. Utcaneveik jellegzetessége, hogy rend-
szerint tartalmaznak egy angol vagy maláj nyelvű földrajzi köznevet (pl. road ’út’), illetve 
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egy specifikusabb, leíró jellegű névrészt más nyelven. A kulturális jelentőségű városré-
szek megnevezésében a kínai és a tamil is megjelenik latin betűkkel, a metróállomáso-
kon pedig az angol veszi át a főszerepet. A maláj a délkelet-ázsiai országokból érkező 
turisták miatt kap ma nagyobb szerepet.  

LAURA KOSTANSKI az ausztráliai Victoria állam utóbbi 20 évének nyelvi tájképét te-
kinti át (251–274). A Grampians Nemzeti Park területén két kisebb őslakos népcsoport 
él, amelyeknek saját helyneveik vannak. Az ősi helynevek védelmét 1989-ben kezdemé-
nyezték miniszteri ajánlásra Victoriában; ennek követeztében a park területén 32 helynek 
két nyelven is adtak nevet. A többféle nyelv használata az elnevezésekben azonban szá-
mos problémához vezetett ezen a területen is; a legnagyobb gondot a postának és a turis-
táknak okozta. Jelenleg így nincsen következetes névadási rendszer Victoriában az ősla-
kosok örökségének védelmére. Az általuk alkotott eredeti neveket általában csak akkor 
alkalmazzák, amikor a nevek angolra fordítása zavart okozna a helyek azonosításában; 
minden más esetben az angol a megszokott. 

A következő írás a Franciaország területén beszélt okcitán nyelvnek a közösségi terü-
leteken való megjelenését mutatja be (275–299). LAURA CARMEL DIVER Toulouse és 
egy tengerparti város, Villeneuve-lès-Maguelone nyelvi tájképét vizsgálta. Az okcitán 
nyelv ma a veszélyeztetett kisebbségi nyelvek közé tartozik, de helyi szinten próbálják 
revitalizálni. Toulouse Okcitánia fővárosa, ahol 78%-ban kétnyelvű francia–okcitán 
utcanévtáblákat használnak. Az okcitán név rendszerint a francia elnevezés fordítása. 
Villeneuve-lès-Maguelone esetében a város nevét eredetileg okcitán helyesírással szedték, 
de olyan betűt tartalmazott (ò), amely nem része a francia helyesírásnak, és puszta lefor-
dítása volt a francia névnek, emiatt 2010-ben az okcitán jelzéseket eltávolították. A lako-
sok ekkor az Európai Parlamenthez fordultak, amely végül kimondta, hogy a tradicionális 
helyneveket két nyelven kell feltüntetni, valamint kerülni kell a francia nevek lefordítását.  

HANTÓ RÉKA 
Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Bölcsészettudományi Kar 

Names: A Journal of Onomastics 62. (2014) 
Szerkesztő: FRANK NUESSEL. Maney Publishing, Philadelphia, 248 lap  

1. Az 1951-ben alapított Amerikai Névtudományi Társaság (American Name Society, 
ANS) lektorált, impakt faktorral is rendelkező folyóirata 1953 óta, évente négy számmal 
jelentkezik. Története során eddig közel 1200 tanulmány és több mint 1000 recenzió je-
lent meg benne. FRANK NUESSEL a 12. szerkesztőként a 2008. évi 56. évfolyam óta áll a 
folyóirat élén. A korábbi szerkesztők többsége hozzá hasonlóan nyelvész volt: a legtöb-
ben angol, ketten német, ketten pedig egyéb nyelvekkel foglalkoztak, illetve foglalkoznak; 
az előző szerkesztő, REN VASILEV azonban – némileg szokatlan, bár érthető módon – a 
(hely)névtannal kölcsönös segédtudományi kapcsolatban álló földrajztudományt kép-
viselte a lap élén. A jelenlegi, 12 tagú szerkesztőséget számos egyesült államokbeli, 
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valamint egy európai, egy afrikai és egy ausztrál egyetem névkutatói alkotják; közülük 
öten a Társaság jelenlegi vezetőségének a tagjai.  

A folyóirat minden névfajtával kapcsolatban, a névkutatás bármely területéről, a vi-
lág minden tájáról fogad írásokat. Egy 2010-es összesítés szerint az addigi közel 60 év 
alatt a benne közölt írások legjelentősebb hányada helynévtani témájú volt (37%); ezt 
követi a személynévtan (29%) és az írói névadás (20%) vizsgálata, a többi pedig általános 
vagy elméleti, illetve egyéb névfajtákat vagy több névfajtát érintő témákat dolgozott fel. 
A folyóirat nemzetköziségét jól tükrözi, hogy amerikai volta ellenére 2010-ig a cikkek-
nek csak a fele foglalkozott egyesült államokbeli nevekkel; 14%-a nagy-britanniai, 11%-a 
pedig európai neveket tárgyalt, a maradék 25% pedig a világ többi részének a névanya-
gát vizsgálta. A szerkesztők a recenziókat sem korlátozták az Egyesült Államokban meg-
jelent munkákra, sőt az arányok itt kiegyenlítettebbek: az Egyesült Államok 39%-ban, 
Európa 20%-ban, Nagy-Britannia pedig 17%-ban képviselteti magát az ismertetett név-
tani kiadványok által tárgyalt területek és országok között. (Részletesebben l. THOMAS J. 
GASQUE, American Name Society and International Onomastics. Onoma 45. 2010: 87–106.)  

A Names állandó rovatai a Szerkesztői megjegyzések, hírek (Editorial), a Tanulmá-
nyok (Articles), a Kisebb közlemények (Note) és a Recenziók (Reviews); ezenkívül ese-
tenként megemlékezések vagy egyéb jellegű írások is helyet kaphatnak benne. Az egyes 
számok a kiadó honlapjáról jelenleg (néhány szabadon elérhető, többnyire járulékos in-
formációkat közlő résztől eltekintve) többnyire díjfizetés ellenében tölthetők le.  

A folyóirat évfolyamait a Névtani Értesítő jelen számától kezdve rendszeresen ismer-
tetjük. A következőkben a 2014. évi 62. évfolyam írásairól igyekszem röviden képet adni. 
Mivel a Szerkesztői megjegyzések minden szám első két oldalán részben ismétlődő tar-
talommal jelennek meg (a Names számára beküldött cikkek nyelvi-stilisztikai követel-
ményei, valamint szerkesztőségi hírek), ezekre a következőkben nem térek ki.  

2. Tanulmányok. E rovat néhány kivételes esettől eltekintve számonként négy, té-
májában egymástól általában igen különböző írást tartalmaz. A 62. évfolyamot IAN D. 
CLARK munkája indítja (3–12). A szerző egy ausztráliai helynév, a Convincing Ground 
kapcsán kiemeli a korábbi eredetnarratívát felállító MICHAEL CONNOR gondolatmene-
tének véleménye szerint problematikus pontjait: a név többjelentésű voltának figyelembe 
nem vételét és a névkeletkezés lehetséges körülményeinek (egy 19. századi, őslakosok és 
bálnavadászok közötti viszálynak) a leegyszerűsített szemléletét. HERBERT BARRY az 
1990–2010 között Pennsylvaniában született gyermekeknek adott uniszex nevekkel fog-
lalkozik (13–22). Ennek során kitér a nemi preferenciák eltéréseire (például a lányok 
gyakrabban kapnak hagyományosan férfiak által viselt nevet, mint fordítva), a fehérek és 
az afroamerikaiak közötti névízlésbeli, illetve hagyományos különbségekre, valamint a 
neveknek a szülők döntését befolyásoló jellemzőire is. DOROTHY DODGE ROBBINS a 
francia filozófus Jean Baudrillard 1981-es, a valós és a szimbolikus közötti kapcsolatot 
kereső elméletéből kiindulva, Antonia Susan Byatt 1990-es, Mindenem című regényének 
névanyagát elemezve tárja fel lépésről lépésre azt a módszert, amellyel az írónő a „vikto-
riánusnál is viktoriánusabb” karaktereit megteremti (23–36). KAREN PENNESI tanulmá-
nyának középpontjában a kanadai Nyugat-ontariói Egyetem diplomaosztó ünnepségeire 
kidolgozott, a végzős hallgatók nevének helyes kiejtését segítő protokoll áll (37–48). 
A hallgatókat szólító és a diplomát osztó személyzettel, valamint számos hallgatóval készí-
tett interjúk alapján a szerző arra a következtetésre jut, hogy e multikulturális környezetben 
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természetesnek tekintik a személynevek rendkívüli nyelvi, kiejtésbeli változatosságát, a 
tisztelet kifejezése érdekében nagy figyelmet fordítanak a nevek helyes kiejtésére, ez 
azonban ironikus módon a kívülállóság érzését keltheti a „problémás nevű” hallgatókban. 

A 2. szám öt tanulmányt tartalmaz, az utolsó írás azonban egy 2004-es írás újraközlése 
az akkori technikai hibák javítása érdekében. PETER SERCOMBE, TONY YOUNG, MING 
DONG és LIN LIN rovatnyitó írása az angolul tanuló kínai diákok által felvett, informális 
közegben, angolórán vagy angol nyelvű társaságban használt angol neveket és azok vá-
lasztásának az indokait vizsgálják (65–75). ERNEST LAWRENCE ABEL az orvosi szak-
nyelvben is használt eponym ’eponima, azaz annak a személynek a neve, akiről valamit 
elneveztek’ terminus történetével foglalkozik, áttekintve a kifejezés keltette vitákban a 
használata mellett és ellen felhozott érveket (76–85). Végül megállapítja, hogy bár az el-
lene szóló érvek súlyosabbak, a terminus olyan mélyen gyökerezik a szaknyelvi hagyo-
mányban, hogy elhagyása szinte lehetetlen. AMEL SALMAN és NAFLA S. KHARUSI az ará-
biai beduinok által a nőstény tevéknek adott nevek típusait mutatja be, hangsúlyozva 
ezek életbevágó fontosságát a nomádok életében (86–99). A nevek ugyanis a tevékről 
fontos információkat közvetítve a beduinok generációin keresztül örökítik a hagyomá-
nyos tudást; napjaink városiasodottabb lakossága azonban kevésbé ismeri e neveket, így 
az általuk őrzött ősi tudást is a feledés veszélye fenyegeti. APRIL D. MARSHALL írásának 
tárgya Carlos Carrera mexikói rendező Amaro atya bűne című filmje (100–106). A szerző 
az azonos című 19. századi portugál regénynek a mai Mexikó világába áthelyezett fel-
dolgozását, pontosabban annak névanyagát elemzi abból a szempontból, hogy a szerep-
lők neve hogyan járul hozzá belső vívódásuk és a képmutató társadalommal való küz-
delmük érzékeltetéséhez. MICHAEL MCCAFFERTY eredetileg 2004-es cikke az amerikai 
Kankakee folyó nevének etimológiáját tárja fel, kezdve egy algonkin indián nyelvbeli 
keletkezésétől az 1680-as évekbeli feljegyzésén és a francia nyelvhez való igazításán át a 
mai, amerikai angol kiejtéséig (107–114). 

A 3. szám első tanulmányában SHARON BLACK, BRAD WILCOX és BRAD PLATT a bör-
tönbeli ragadványnevek világát tárja fel (127–136). A szerzők egyike elítéltként saját ta-
pasztalatát, valamint más foglyokkal készített informális interjúk adatait osztja meg 
szerzőtársaival és az olvasókkal. A nevek kategorizálása mellett a tanulmány bemutatja e 
nevek keletkezésének és használatának az adott közösségben játszott sokrétű szerepét. 
BAPTISTE COULMONT az egyénnevek franciaországi megváltoztatása kapcsán megerősíti 
azt a francia névkutatók által tett megállapítást, hogy a névváltoztatás egyúttal az etnikai 
identitás megváltozását is jelzi: a névváltoztatók elsöprő többsége ugyanis bevándorló 
vagy azok leszármazottja (137–146). Ugyanakkor egy másik összefüggés is kirajzolódni 
látszik: a névváltoztatás egy fiatalosabb név felvétele érdekében is történhet. JUAN F. 
GAMELLA, ANTONIO GÓMEZ ALFARO és JUAN PÉREZ PÉREZ a spanyolországi cigányok 
1873-as, királyi rendeletre végzett összeírásának a dokumentumait elemezve több mint 
12 ezer családnevet dolgoz fel (147–164). Megállapításuk szerint e családnevek mind a 
spanyolból származnak, sokuk ráadásul arisztokrata eredetű. A nevek többsége ma is él a 
cigányok körében, sőt sok esetben a családi kapcsolat is kimutatható a 19. század végi és 
a mai névviselők között. JAVIER E. DÍAZ-VERA figyelmének középpontjában a híres közép-
kori angol összeírás, az 1086-os Domesday Book által megőrzött, érzelemmel kapcsola-
tos közszóból eredő személynevek állnak (165–176). Megfigyelése szerint ez a normann 
hódítás előtt népszerű szemantikai típus hét alapvető érzelem szerint kategorizálható, s a 
kategóriák nemi szempontból eltérő megoszlást mutatnak. 
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Az évfolyam utolsó számában ismét öt tanulmány olvasható. A. W. STROUSE arra 
mutat rá, hogyan használta fel a 4. századi ókeresztény latin költő, Ausonius a verseiben 
szereplő neveket politikai célokra (189–201). Ennek ismeretében Mosella című költemé-
nyét allegorikus műként értelmezhetjük, melyben a költő tanítványát, Gratianust oktatja, 
hogyan viszonyuljon bátyjához, II. Valentinianushoz. GIANCARLA UNSER-SCHUTZ a Japán-
ban újabban letelepedő külföldiek személynévhasználata kapcsán megállapítja, hogy bár 
a nevek kiejtésének a japán nyelvhez igazítása általános jelenség, a japán nevek felvétele 
már nem jellemző; igaz, az ázsiai származásúak körében némileg gyakoribb (202–213). 
DAVID J. COSTA egy gyarmati kori indián település, a nyugat-ohiói Pickawillany nevé-
nek az etimológiáját helyezi új megvilágításba (214–217). Számos algonkin nyelvű adat 
alapján kimutatja, hogy a név valójában a miami indiánok sóni megnevezéséből szárma-
zik (mindkét nyelv az algonkin nyelvcsalád tagja). BERTIE NEETHLING az afrikai xhosa 
nyelv kapcsán, kérdőívek segítségével tanulmányozza a helynevek keletkezésének módját, 
a helyi társadalmi-kulturális tudásnak a nevekben való kifejeződését, illetve az újabb tí-
pusú, a közös ősi tudáshoz már csak lazán vagy egyáltalán nem kötődő helynevek meg-
jelenését (218–228). ROBERT URBATSCH számos egyesült államokbeli politikai szereplő 
családneve alapján arra a következtetésre jut, hogy a névnek a betűrendbeli helye befo-
lyásolhatja a politikai sikerességet: azokban a pozíciókban ugyanis, amelyekben ábécé 
szerint rendezett listákról történik a választás, a betűrendben előrébb helyet foglalók ér-
zékelhetően nagyobb arányban szerepelnek (229–238). 

3. Kisebb közlemények. A rovat számonként egy, az előzőeknél rövidebb tanulmányt 
tartalmaz, a 4. számból azonban rendhagyó módon kimaradt ez a rovat (cserében e 
számban, mint fentebb láttuk, eggyel több tanulmány olvasható). Az 1. számban FRANK 
NUESSEL a fürdősó-nak nevezett, ugyanis fürdősónak vagy növényvédőnek álcázott 
dizájnerdrog bemutatása után annak márkaneveit vizsgálja az általuk keltett konnotációk 
szerint kategorizálva (49–56). A 2. számban CLEVELAND EVANS a 2013-as év nevéről 
folytatott szavazásról számol be (115–117). Az Év Nevét évente az Amerikai Névtudo-
mányi Társaság közgyűlésén választják meg szavazással. Valójában nem egy, hanem 
több névről van szó, ugyanis több kategória is van: az Év Márkaneve, az Év Helyneve, 
az Év Személyneve és az Év Fiktív Neve. A 3. szám egyik legérdekesebb írása ERNEST 
LAWRENCE ABEL munkája, amely tíz, városokról elnevezett pszichológiai rendellenesség 
megnevezését kategorizálja motiváció szerint: az első két csoport metonimikusan kelet-
kezett, azaz a betegségnek valóban köze van a névadó városhoz (pl. Jeruzsálem-szindróma: a 
városba érkezvén a vallásos érzés hirtelen elhatalmasodása), a harmadik csoportot pedig 
a megnevezés metaforikussága köti össze (177–182). 

4. Recenziók. A rovat számonként két kiadványt ismertet. Az 1. szám két afrikai vo-
natkozású mű, egy zimbabwei törzsi harcosneveket tartalmazó szótár és a Village Health 
Works nevű egészségügyi szervezet burundi származású alapítójának életét a neveken át 
bemutató munka ismertetésével zárul (59–62). A 2. számban két, Amerikában megjelent 
könyvet ismertetnek: az első informális helynevekkel foglalkozik az egész világra kiter-
jedő korpusz alapján; a másik a könyvtáros-bibliográfus nézőpontjából tárja fel a tulaj-
donnevek mutatózásának bonyolult folyamatát (122–124). A 3. szám kritikái szokatlan 
módon nem névtani munkákat mutatnak be (183–186). Az első írás egy verseskötetet állít 
a középpontba a költeményekben használt tulajdonnevek, különösen a helynevek szerepét 
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elemezve, a második pedig a nyelvészházaspár, DAVID és HILARY CRYSTAL rendhagyó, 
a helyek nevének etimológiáját, a névadási, névhasználati szokásokat és egyéb nyelv- és 
névtörténeti érdekességeket is feltáró nagy-britanniai útikalauzára hívja fel a figyelmet. 
A 4. szám egy amerikai angol regionális szótár 5–6. kötetét, valamint egy amerikai posta-
hivatalokat és nevüket bemutató kiadványt ismertet (243–248). 

5. Egyéb, nem rendszeres rovatok. A fenti, állandó rovatok mellett időnként egyéb 
típusú írások is megjelennek a folyóiratban; ezek jellemzően valamilyen, a Társasághoz 
kötődő eseményről tudósítanak, vagy elhunyt névkutatókról, többnyire a Társaság tagjai-
ról emlékeznek meg. Így az 1. számban olvashatunk egy rövid összefoglalást a 2009-ben 
alapított, a Names legjobb cikkéért évente adható díjról, a bírálóbizottság összetételéről, 
a 2013. évi nyertesről és a korábbi díjazottakról (57–58). Három nekrológ is helyet kapott 
az évfolyamban: a 2. számban a 2013-ban elhunyt Ralph Slovenko (118–121), a 4. szám-
ban pedig a 2010-ben eltávozott Robert M. Rennick (239–240) és a 2014-ben elhunyt 
Fred Anderson Tarpley névtani munkásságát méltatják (241–242). 

6. A folyóirat 2014. évi évfolyamának négy számát áttekintve világosan kirajzolódik 
a szerkesztőbizottság azon törekvése, hogy minden számban lehetőleg több névfajta is 
képviselve legyen. A tanulmányok többnyire a laikusok érdeklődésére is igényt tarthatnak, 
rendkívül változatos és gyakran egyedi témákat, kérdéseket fejtenek ki. A recenziókban 
szintén feltűnő a nyitottság: a rovatszerkesztő, CHRISTINE DE VINNE láthatólag nem kor-
látozza az ismertethető művek körét a legszigorúbb értelemben vett névtudományi mun-
kákra. A tudomány és a társadalom közti egészséges kapcsolat kiépítésére, illetve fenn-
tartására szolgálnak az olyan törekvések is, mint az említett Év Neve pályázat. Ennek 
köszönhetően – a magyar tudományos élet, illetve a tudománymérés számára is megfon-
tolandó példaként – a folyóirat nemcsak a névkutatók, hanem a rokon területek képviselői 
és a nevek iránt érdeklődő nagyközönség számára is hasznos olvasmány lehet, miközben 
megfelel a tudományosság elvárható követelményeinek, és őrzi a világ legjelentősebb 
névtani folyóiratai között immár évtizedek óta elfoglalt pozícióját. 

SLÍZ MARIANN 
Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Bölcsészettudományi Kar 

Nomina 36. (2013)  
Szerkesztők: JOHN BAKER – JAYNE CARROLL. Society for Name Studies in Britain and 

Ireland, Lavenham, Suffolk. 150 lap 

A folyóirat 2013. évre datált, 2015-ben megjelent száma öt tanulmányt, egy jegyzetet, 
egy konferenciabeszámolót, egy könyvismertetést és a 2012-es év brit és ír vonatkozású 
névtani munkáinak bibliográfiáját tartalmazza. 

Tanulmányok. PETER MCCLURE arra a kutatás-módszertani alaptételre hívja fel a fi-
gyelmet, hogy a nyelvi, okiratbeli, társadalmi, földrajzi és névtani kontextus figyelembevétele 
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elengedhetetlenül fontos a család- és ragadványnevek helyes etimológiájának kidolgozása 
során (1–33). Főként középkori nottinghamshire-i személyneveket tartalmazó példa-
anyaga segítségével a szerző bemutatja, miként terelheti tévútra a paleográfiai, helyesírási, 
fonológiai, morfológiai és szemantikai kétértelműség a névkutatót akkor, ha a fent emlí-
tett kontextuális tényezőkre nincs tekintettel, és kizárólag a forma alapján von le követ-
keztetéseket a névalakok eredetére vonatkozóan. Az írás a körültekintő névfejtési elvek 
illusztrálása során számos korai angol család- és ragadványnév etimológiáját pontosítja, 
tisztázza.  

JEREMY HARTE írása a Deadman ’halott ember’ névösszetevőt (és változatait, pl. Dead 
Men, Dead Woman) tartalmazó angliai helynevek névszerkezeti jellemzőiről, földrajzi és 
időrendi megoszlásáról, a nevek jelöltjeiről és a névformák köré szövődő történetekről 
nyújt áttekintést egy közel 300 névalakot összegyűjtő korpusz anyagának elemzésekor 
(35–52). A névformák keletkezésével kapcsolatban a szakirodalomban, illetve a nép aj-
kán élő lehetséges magyarázatok közül a leggyakoribb tényleges motivációnak a koráb-
ban kitaszítottnak tekintett öngyilkos személyek sírhelyének jelölése tűnik a szerző szá-
mára, mivel az Ordnance Survey, azaz a brit nemzeti térképészeti hivatal által készített 
legújabb térképeken feltüntetett, a vizsgált elemet magukban foglaló névalakok mintegy 
kétharmada egyházközségi határon lévő objektumokat jelöl.  

PHILIP A. SHAW tanulmánya a népnevet tartalmazó személynevek és a megfelelő 
népnév többféle lehetséges kapcsolatára irányítja rá a figyelmet a viking korban, illetve 
azt megelőzően Skandinávia területén lejegyzett névanyag alapján (53–73). Tárgyalja a 
korai germán nyelvekben általánosan elterjedt, germán törzsekre vonatkoztatható elemet 
magukban foglaló személynevek állományát, valamint a germán népek szomszédságá-
ban élő, nem germán nyelvet beszélő népcsoportokkal kapcsolatba hozható elemet tar-
talmazó személynevek eredetét, keletkezéstörténetét egyaránt. 

RICHARD COATES az óangol wīr kifejezést tartalmazó összetételekre visszavezethető 
nagy-britanniai helynevek (pl. wīr-h(e)alh ’fenyérmirtusz + sarok, szög’ > Wirral) törté-
neti és jelenkori állományának bemutatása után megállapítja, hogy a névtípus jelentkezése 
leginkább Észak-Anglia, valamint a Severn folyó vízgyűjtő területének lápos, vizenyős 
vidékeihez kötődik (75–105). A szerző vélekedése szerint az óangol wīr szó eddig álta-
lánosan elfogadott ’fenyérmirtusz’ jelentése a vizsgált helynevek tükrében kissé árnya-
landó: a kifejezés eredetileg bármely olyan, lápvidéken élő növényre vonatkozhatott, 
amelynek hosszú, fás szára, illetve gyökere van; ezek közül a legjellemzőbb az egykori 
mocsári növénytársulásokban valóban a fenyérmirtusz lehetett. A kérdéses óangol kife-
jezés végső soron ugyanarra a tőre mehet vissza, amelyből a mai angol wire ’drót, huzal’ 
szó is ered.  

DAVID N. PARSONS arra a kérdésre keresi a választ, hogy milyen típusú lehetett a brit 
őslakosság és az angolszász betelepülők együttélése az 5–8. század között lezajlott hódítá-
sok során Shropshire megyében, s hogyan tükröződik ez a terület helyneveiben (107–123). 
A szerző érdekes kettősséget figyel meg a vizsgált megye névanyagában: míg a folyó-
nevek jellemzően az angolszászok megjelenése előtti időkben itt élő népcsoportok egyiké-
nek nyelvében keletkeztek, s onnan kerültek át a hódítók nyelvébe, a helységnevek több-
nyire óangol eredetűek. Mindez arra mutat, hogy a brit földművesek rétegére telepedett rá a 
helyi igazgatást megszervező, politikai tekintetben domináns angolszász kisebbség. 

Jegyzet. JENNIFER S. HOLT a régi Kirkby Lonsdale-i egyházközség névanyagát ta-
nulmányozva bukkant rá a 19. századi eleji Bichelgate > Mitchelgate változásra, melyet 
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az eredeti névforma kellemetlen konnotációjának megszüntetését célzó eufemisztikus 
névváltoztatásnak ítél (vö. óangol bicce ’szuka’, ’ringyó’, ugyanakkor óangol micel 
’nagy’). Az eredeti névforma bükkfával benőtt magaslatra (vö. óangol bēce ’bükk’ + hyll 
’domb’), esetleg szukák által látogatott vagy vadászkutyák tenyésztésére szolgáló dombra 
utalhatott (125–133). 

Beszámoló. A kötet rövid beszámolót tesz közzé a Brit és Ír Névtudományi Társaság 
(SNSBI) Glasgow-ban megrendezett 2013. évi, huszonkettedik tudományos konferenciá-
járól az elhangzott előadások és projektismertetők címének, témájának felsorolásával 
(135–136). 

Recenzió. A rovat az SNSBI első elnöke, W. F. H. NICOLAISEN névtani munkássá-
gának legjelentősebb írásait tartalmazó tisztelgő kiadvány ismertetését közli (137–139). 

Bibliográfia. A kötet a 2012-ben megjelent, Nagy-Britannia és Írország tulajdon-
neveivel (is) foglalkozó, főként angol, illetve kisebb részben német és svéd nyelvű törté-
nelmi, filológiai, névtani (az utóbbin belül általános kérdéseket tárgyaló, forrásanyagot 
megjelentető és módszertani témájú, valamint személy-, hely- és középkori irodalmi ne-
veket feldolgozó) kiadványok, tanulmányok, recenziók CAROLE HOUGH által összeállított 
bibliográfiájával zárul (141–150). Bekerült a bibliográfiába SLÍZ MARIANN-nak NICOLAISEN 
fent említett kötetét bemutató, a Névtani Értesítőben közzétett magyar nyelvű ismertetése is. 

BÖLCSKEI ANDREA 
Károli Gáspár Református Egyetem 

Bölcsészettudományi Kar 

Rivista Italiana di Onomastica 20. (2014) 
Főszerkesztő: ENZO CAFFARELLI. Società Editrice Romana – ItaliAteneo, Roma. 950 lap 

(1. 466 lap, 2. 484 lap) 

1. A RIOn. ismét csaknem ezer oldalas 2014. évi tartalmát a rovatok szerint ismertet-
jük az alábbiakban, azzal a megjegyzéssel kezdve, hogy az 1995-ben meginduló folyó-
irat ebben az évben ünnepelte huszadik születésnapját. 

2. Tanulmányok, vitacikkek és kisebb közlemények. Az összesen 23 tanulmány 
túlnyomó többsége olasz vonatkozású (olasz a szerzője és a témája is), írást közöl továbbá 
három spanyol és egy német szerző is. Tematikájukat illetően öt írás foglalkozik sze-
mélynévtannal, nyolc helynévtannal, további öt a köznevesülés különböző aspektusaival, 
és öt tanulmány témája sorolható a névtan egyéb területeihez. Feltűnően sok ezúttal az 
etimológiákkal foglalkozó közlemény, témáját illetően pedig újszerűnek mondható egy 
spanyol névszociológiai vizsgálat. 

A személynevekről a következő tanulmányok értekeznek: M. MAXIA a szárd Saragat 
családnév etimológiájával kapcsolatos újabb feltételezéseit osztja meg az olvasóval (49–55); 
M. TASSO a fasizmus alatt a trieszti járásban kényszerrel megváltoztatott családnevekről 
értekezik (57–66); G. CRIMI a Cimabue ragadványnév értelmezéséhez ad javaslatot (67–75); 
W. SCHWEICKARD ezúttal az Abbās és a Mu’ayyad szócikkeket mutatja be készülő 
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köznevesülési szótárából, a Deonomasticon Italicumból (DI.; 95–96); R. CAPRINI meg-
jegyzéseket fűz F. SESTITO nemrég megjelent, az 1450–1900 között Firenzében meg-
kereszteltek utónevéről szóló könyvéhez (656–660).  

A helynevekkel foglalkozó tanulmányok a következők: C. A. MASTRELLI a Genga 
helynév etimológiájáról ír (13–25); M. D. GORDÓN PERAL a birtokhatárokra utaló spanyol 
helynevekből von le következtetéseket (27–48); E. CAFFARELLI a fratelli, sorelle ’testvérek, 
fivérek, nővérek’ elemet tartalmazó, összesen 4500 utcanév (pl. Via Fratelli Bandiera) 
gyakoriságáról és földrajzi megoszlásáról ad áttekintést (169–174); S. RUHSTALLER azokat a 
spanyol helyneveket elemzi, amelyeket az idők folyamán a vándorok (caminantes) szocio-
lógiai csoportja alkotott meg (535–566); S. GRAZZINI a déli Oscato (579–588), G. 
BALDASSARE pedig a Brindisi járásban fekvő San Dònaci helynév etimológiáját (589–592) 
adja meg; M. TROVATO a szicíliai Alcamo helység utcanévanyagának áttekintése során 
arra a következtetésre jut, hogy a „személyesen megélt tér” berendezésénél (azaz elemei-
nek megnevezésénél) mind a mai napig fontos szerep jut a tájnyelvi elemeknek (593–614); 
O. LURATI a graubündeni (ol. canton Grigioni) Mesolcina helynév etimológiájának 
megoldására tesz újabb javaslatot (682–683). 

A köznevesüléssel foglalkoznak a következő tanulmányok: R. L. NICHIL a személy-
névi eredetű balilla szó gazdag jelentéscsaládját mutatja be (97–139); P. D’ACHILLE az 
ambaradan ’zajos zűrzavar, földindulás’ köznév, illetve a forrásául szolgáló etiópiai 
helynév kapcsolatát állítja írása középpontjába (142–151); R. RANDACCIO az olaszok 
számára „mitikus” California helynévnek az olaszban köznevesült, mára kihalt jelentéseit 
tekinti át (567–578); a DI. mintaszócikkeként korábban a RIOn.-ban bemutatott Cicerone 
’Cicero’ szócikkhez kapcsolódva P. D’ACHILLE az ol. cicerone ’idegenvezető’ szó jelen-
téseit elemzi (648–655); E. CAFFARELLI a sajtónyelvből gyűjtött, személynév + ’szindróma’ 
elemmel létrehozott, az olaszban „járványszerűen terjedő” köznevesült szintagmákat 
(pl. sindrome di Padre Pio) vizsgálja (662–681). 

Az „egyéb témák” kategóriájában Gianni Rodari írói névadási stratégiáiról ír R. 
RANDACCIO (77–94); A. ROSSEBASTIANO a torinói szállodanevekről ad történeti-nyelvészeti 
jellegű áttekintést (154–168); E. CAFFARELLI az autóneveket elemzi tipológiai szempont-
ból (481–534); A. MAZZONE a hostname-eket, azaz a rendszergazdák által a számító-
gépeknek adott neveket elemzi és tipologizálja (615–645); R. MORANT a név alapján tör-
ténő hátrányos megkülönböztetés veszélyéről ír (685–697).  

Szemle (recenziók és ismertetések). A bemutató rovatok most is olyan gazdagok, 
hogy részletes ismertetésük e rövid beszámolóban lehetetlen. 27 terjedelmesebb könyv-
recenzión és 6 további (szintén a recenzens nevével is jelzett) tanulmányt ismertető íráson 
túl több tucat egyéni, illetve gyűjteményes kötet, szótár és névtani folyóirat tartalmával 
is megismerkedhetnek a RIOn. olvasói (a folyóirat régi gyakorlatának megfelelően ezen 
írások szerzőjének neve nincs feltüntetve).  

Rendezvények. A rovat a 2013 áprilisa és 2017 nyara közötti időszakban a világ 
minden táján már lezajlott, illetve tervezett több tucatnyi névtani eseményről közöl be-
számolót vagy előzetest. Az időrendben utolsónak említett esemény a Debreceni Egye-
temen 2017. aug. 27. és szept. 1. között rendezendő XXVI. ICOS-kongresszus (846).  

Folyamatban levő munkák. A rovatban több mint hetven, kisebb-nagyobb jelentő-
ségű vagy hatókörű eseményről, tevékenységről számol be a főszerkesztő (329–352, 
847–870). Kiemeljük közülük azt a rövid hírt, miszerint Németországban tervezik egy 
török utónévszótár összeállítását (867). 
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Névgyakorisági vizsgálatok. A kommentárokkal együtt több mint 50 oldalnyi (353–414), 
az anyakönyvi hivataloktól származó, táblázatokba rendezett gyakorisági adat ezúttal 13 
nagy önkormányzat (Torino, Milánó, Velence, Trieszt, Bologna, Nápoly, Palermo stb.) 
utóneveit elemzi. E. CAFFARELLI e vizsgálatban összehasonlítja egyfelől az 50-es évek 
neveit a 2013-as listákban szereplőkkel, másfelől a 2013-as év összlakosságának és a 
2012. év újszülötteinek az utóneveit. A tanulmány végén a szerző felsorolja és kommen-
tálja a (hagyományhoz való ragaszkodásról is tanúskodó) mai listavezető neveket (Andrea, 
Marco, Francesco, Giuseppe, Alessandro; Maria, Anna, Francesca, Laura, Paola stb.), 
a bevándorlók leggyakoribb neveit (Torinóban, Milánóban, Bolognában, Firenzében és 
más városokban is az első 100 név között van a Mohamed, a további leggyakoribbak pedig: 
Vasile, Gheorghe, Constantin stb.), a 2012-ben bizonyos városokban egyáltalán nem 
adott (tehát kiveszőben lévő) neveket (Giuseppa, Giuseppina, Angela, Rosa stb.), illetve 
felvázolja a (nagyvárosok névadási szokásaitól irányított) várható tendenciákat is (várható 
a következő nevek gyakoribbá válása: Viola, Bianca, Ginevra, Vittoria, Adele; Diego, 
Jacopo, Samuele/Samuel, Giulio, Gabriel, Daniel, Adam stb.). 

Széljegyzetek. A névadással, névváltoztatással, névhasználattal kapcsolatos kisebb 
fontosságú hírek, kuriózumok közül említésre méltó az az áttekintés (420–422), amely 
röviden összefoglalja néhány ország leggyakoribb utcaneveit. Itáliában az első a Via Roma 
(a 8100 önkormányzat területén összesen hétezer, a Roma elemet tartalmazó utca- és tér-
név fordul elő), de itt egyébként a híres emberekről elnevezett utcák a legtipikusabbak 
(gyakorisági sorrendben: Garibaldi, Marconi, Mazzini, Dante, Cavour, Matteotti, Verdi, 
Aldo Moro); Franciaország: rue/place de l’Église, Grand Rue, rue du Moulin; Spanyol-
ország: calle Mayor, calle Iglesia, calle Real, plaza Mayor; Nagy-Britannia: High Street, 
Station Road, Main Street stb.; Németország: Dorfstrasse, Hauptstrasse, Schulstrasse stb. 

Nekrológok. 2014-ben sajnos sok névtanos kollégától vett kényszerű búcsút a RIOn. 
Hosszabb nekrológ méltatta a magyar HAJDÚ MIHÁLY (429–430), a spanyol MANUEL 
ARIZA (427–428), ALBERT MANENT (916–918) és JOSEPH MARIA ALBAIGÈS (918–919), 
az olasz FRANCESCO MARIA CASOTTI (915), a lengyel ADAM SŁAWOMIR GALA (920–921) 
és az ukrán DMITRO GRIGOROVIČ BUČKO (921–922) munkásságát, eredményeit. Más ro-
vatokban további hat tudósról szerepelnek rövidebb megemlékezések (J. MILES, 350; 
M. SEVILLA RODRÍGUEZ, 341; C. J. SPITTAL, 867; G. W. S. BARROW, 867; R. GERRITSEN, 
868; P. ŠIMUNOVIĆ, 870). 

A 2013. év (olasz vonatkozású) névtani bibliográfiája (879–914). 2014-ben is a 
RIOn. főszerkesztője, E. CAFFARELLI bizonyult a legtermékenyebb szerzőnek (31 tanul-
mánnyal). A külföldön publikált tanulmányok blokkjában magyar szerzőként két publi-
kációval FÁBIÁN ZSUZSANNA (911) neve szerepel még e rovatban. 

3. A folyóirat ismertetett számának magyar vonatkozású részletei. A szemle ro-
vatban szerepel a Névtani Értesítő 35. számának ismertetése (273–274). Az események 
rovatában beszámoló írja le a Nyelvtudományi Intézet honlapján elérhető, a közönséget 
is kiszolgáló megújult névportál (ezen belül elsősorban az utónévkereső) felépítését, 
működését (346–347). Ugyanebben a rovatban rövid leírás tudatja azt is, hogy 2014-ben 
SLÍZ MARIANN lett a Kiss Lajos-díj nyertese (861). A rendezvények rovatában a követ-
kező hírek láttak napvilágot: előzetes a 2014. november 20–21-én VÖRÖS FERENC által 
szervezett, A nyelvföldrajztól a névföldrajzig V. Interetnikus kapcsolatok című pozsonyi 
névtani konferenciáról (326–327); híradás a Károli Gáspár Református Egyetem, az ELTE 
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és a Magyar Nyelvtudományi Társaság által szervezett, 2014. szeptember 17-én megtar-
tott 3. Névtan és terminológia konferenciáról (829), továbbá az ELTE-n 2014. szept. 29-én 
Hajdú Mihály emlékére rendezett Neveink világa című konferenciáról (833). Az ICOS 
2017-ben Debrecenben megrendezendő kongresszusáról, TÓTH VALÉRIA nevének emlí-
tésével, több helyen is beszámol a RIOn. (827, 845–846). A 2014-es glasgow-i ICOS-
kongresszus magyar résztvevőinek neve és előadásuk címe a 821–825. oldalakon lelhető fel. 

FÁBIÁN ZSUZSANNA 
Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Bölcsészettudományi Kar 

Onomastica 58. (2014)  
Főszerkesztő: ALEKSANDRA CIEŚLIKOWA. Komitet Językoznawstwa Polskiej Akademii 

Nauk, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków. 458 lap  

Az Onomastica 58. évfolyamában 5 megemlékezést, 26 tanulmányt, 10 recenziót és 4 
konferenciabeszámolót olvashatunk. Ezeket az alábbiakban a rovatok sorrendjében ha-
ladva mutatom be.  

Megemlékezések. A rovatban (5–32) N. VASZILJEVA a 2013-ban elhunyt Alekszandra 
Vasziljevna Szuperanszkajától vesz végső búcsút (5–9), I. JAROS pedig Sławomir Gala 
életét és munkásságát idézi fel (10–15). A 2014-ben eltávozott Władisław Lubaśról 
(16–22) és Maria Bobowska-Kowalskáról (29–32) A. CIEŚLIKOWA és M. MALEC, 
Andrzej Bańkowskiról pedig Z. BABIK (23–28) emlékezik meg.  

Tanulmányok. A tanulmányok sorát R. MRÓZEK írása nyitja (33–66). A szerző az 
interdiszciplinaritás és a kutatási változatosság meghatározó tényezőit vizsgálja a név-
kutatás kapcsán. Kiemeli, hogy a lengyel és általában a szláv névkutatók többsége nem 
kötődik egyetlen nyelvészeti irányzathoz sem, szemléletüket a választott kutatási terület-
nek és projekteknek megfelelően alakítják ki. M. HARVALÍK tanulmánya azokat a cseh 
névtanban jelentkező új megközelítésmódokat vizsgálja, melyeket a diszciplína egyéb 
tudományterületektől vesz át, kiegészítve a névkutatás „klasszikus módszereit” (67–77). 
A. GAŁKOWSKI a krematonimákkal (azaz kereskedelmi, gazdasági, politikai intézmé-
nyek, szervezetek és tárgyak, termékek stb. neveivel) foglalkozó új névtani terület, a 
krematonomasztika névkutatásbeli helyzetét és területeit vizsgálja (79–88). H. GÓRNY a 
névalkotással, névkeletkezéssel kapcsolatos elméletek változását tekinti át a klasszikus 
nézetektől egészen a legutóbbi elméletekig (89–103). U. BIJAK tanulmányának közép-
pontjában a névtani lexikológia és lexikográfia áll: a szerző kialakítja a lengyel névszótá-
rak tipológiáját, külön figyelmet fordítva a helynévtárakra és az elektronikus névtárakra, 
valamint az ezek kapcsán felmerülő kérdésekre (pl. többjelentésű, azonos alakú és ellen-
tétes jelentésű nevek kezelése) (105–123). M. RUTKIEWICZ-HANCZEWSKA a tulajdonne-
vek mentális lexikonjának struktúráját igyekszik leírni (125–140). A lexikon szerkezete 
az afázia esetén fellépő neurológiai eredetű rendellenességeknek, a megnevezések zava-
rának a vizsgálatával közvetlenül is tanulmányozható. U. WÓJCIK a névadási motivációval 
kapcsolatos kérdésekre igyekszik választ kapni lengyel helynevek diakrón szempontú 
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vizsgálata révén (141–150). A. MYSZKA cikkének középpontjában a tulajdonnév és köznév 
közötti különbség megragadhatósága áll: 18. századi rzeszówi törvényszéki feljegyzések 
alapján azt vizsgálja, hogy egy szó felépítése mennyiben járul hozzá annak tulajdonnévi 
státuszához (151–166). E. ROGOWSKA-CYBULSKA írásából lengyel helynevek népeti-
mológiás magyarázatait és a mögöttük lévő motivációkat ismerhetjük meg (167–181). 
T. JELONEK a Częstochowa környéki vidéki közösség nyelvi képét igyekszik meghatározni a 
környező falvak mikrotoponimáinak elemzésével (183–191). Ezt követően E. KACZYŃSKA 
kutatásának eredményeiről olvashatunk 590, újgörög vízrajzi kifejezésből alakult mai 
krétai víznév kapcsán (193–209). A. CERNY Jurij Fjodorovics Liszjanszkij Utazás a világ 
körül című munkájának (1803–1806) lengyel kiadásában elemzi a helynevek fordítását. 
M. LUCZYŃSKI két ószláv istennév kapcsán ír az ószláv -itjь szuffixum kettős, apanévi és 
becéző funkciójának változásáról (235–252). L. SZELIMSZKI a Jeruzsálem helynév személy-
névi alkalmazásáról ír a bolgár személynévadás kapcsán (253–270). M. GUZ cikkében a 
reszeli egyházi anyakönyvekben 1579–1604 között feljegyzett keresztnevekről olvasha-
tunk elemzést (271–278). A. SIWIECZ és M. RUTKOWSKI közös tanulmányában internetes 
fórumok hozzászólásainak az elemzésével vizsgálja a keresztnévadás tendenciáit és a 
névadás motivációit (279–296). M. MAGDA-CZEKAJ a családnevek etimológiájának a fel-
tárása során felmerülő nehézségeket és azok megoldási lehetőségeit mutatja be (297–305). 
E. ORONOWICZ-KIDA a Kárpátaljai vajdaság három legkeletibb járásának 306 cégnevét vizs-
gálja a szerkesztésmódjuk és szemantikai jellemzőik szerint (307–320). K. JADANOWSKA 
szintén a cégnevekkel foglalkozik: azt vizsgálja, hogy a cégnevek tekinthetők-e kremato-
nimáknak (321–330). K. SKOWRONEK tanulmányának középpontjában Sławoj Leszek 
Głódź érsek szentbeszédeinek névtani szempontú elemzése áll (331–347). A szerző igyek-
szik kidolgozni egy módszertani megoldást, amellyel tanulmányozható a szöveg névtani 
rétege és egyéb szociológiai vonatkozásai. A rovat utolsó cikke A. REJTER írása, mely 
Hieronym Morsztyn barokk verses regényeinek tulajdonneveit vizsgálja (349–362). 

Névtani kutatások Lengyelországban és a világban. E rovatban (363–412) öt rövi-
debb tanulmányt olvashatunk. K. SKOWRONEK névelméleti írása a szövegtannak a név-
kutatásban újabban megjelenő szerepét mutatja be, a tulajdonnevet szövegtani egység-
ként elemezve (363–372). P. JANCZULEWICZ felülvizsgálja néhány, Novgorod területén 
lévő helynév etimológiáját (373–381). K. ZIERHOFFER a bolgár névkutatás történetét és 
újabb eredményeit mutatja be (383–391), M. MAGDA-CZEKAJ (393–402) pedig KINGA 
BANDEROWICZnak a poznani újpolgárság 1573–1793 közötti családneveivel foglalkozó 
monográfiáját, annak eredményeit veti össze hasonló tematikájú korábbi lengyel szak-
munkákkal. A rovat utolsó cikkében K. ZIERHOFFER ír állatnevekből alakult francia 
helynevekről (403–412). 

Recenziók. A rovat (413–442) két lengyel és egy cseh névtani monográfiát és hat folyó-
iratot mutat be, a Névtani Értesítő 2014. évi számát (435–438) is ismertetve. 

Tudományos élet. Az utolsó rovat (443–458) két jeles névkutatót, Milan Majtánt és 
Rudolf Šrámeket köszönti 80. születésnapjuk alkalmából (443–448), valamint három 
névtani konferenciáról közöl beszámolót (448–458).  

DEZSŐ PÁL 
Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Bölcsészettudományi Kar 
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Вопросы Ономастики 16–17. (2014) 
Főszerkesztő: ELENA BEREZOVICS. Uráli Állami Egyetem, Jekatyerinburg. 376 lap 

(16. 200 lap, 17. 176 lap) 

1. Az orosz Voproszü Onomasztiki 2014. évi két számát külön-külön, rovatok szerint 
mutatom be. 

2. A 16. szám 

Tanulmányok. A rovat hét írása közül kettő helynevekkel, négy személynevekkel, 
egy pedig egyházi ünnepnapokkal kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik. O. V. SZMIRNOV 
folytatja a Voproszü Onomasztiki előző számában olvasható, a Mari Köztársaság terüle-
tén és a Vjatka középső folyása mentén található helynevekről szóló tanulmányát (7–33). 
A szerző A. K. MATVEJEV szemantikai modelljét alkalmazó elemzése megerősítette azt a 
feltételezést, hogy a terület toponimáinak többsége nem permi eredetet mutat: a neveket 
adó közösség egy ismeretlen, kihalt finn-permi nyelvet beszélhetett, amely átmenet lehet 
a finn-volgai és a permi között, avagy egy még korábbi nyelv vagy nyelvjárás. A cikk 
ennek a nyelvnek (nyelveknek) néhány fonetikai sajátosságát tárgyalja a toponimák tük-
rében. E. V. ZAHAROVA tanulmányában az Onyega-tó északi részének helyneveit vizs-
gálja, ezáltal reflektálva a régió történetének különböző szakaszaira (34–19). Morfológiai 
elemzéssel kimutatja egyes helynevek vepsze és karjalai nevekből történő adaptációját, 
ezáltal körvonalazza az orosz lakosság ősi migrációját a Ladoga-tó területéről a Szvir-
folyó és Onyega-tó területére. A különféle szempontú (területi, statisztika és nyelvészeti) 
elemzés a vizsgált terület marginális helyzetéről árulkodik a vepszék déli, a karjalaiak 
nyugati, valamint az északi orosz területek tekintetében egyaránt, ami a régió földrajzi 
adottságaival magyarázható. A. V. MATISZON két város, Rzsev és Osztaskov 18. századi 
ortodox lelkészeinek és családtagjaiknak kereszt- és családneveit vizsgálja (50–62). 
Az eredményeket Közép-Oroszország hasonló jellegű adataival összehasonlítva kiderül, 
hogy a névadást jelentősen befolyásolják a helyi hagyományok. Ekkoriban a családnevek 
kialakulása még folyamatban volt a lelkészek körében; családneveik többnyire ragad-
ványnévből, illetve ritkábban a templom nevéből, az egyházban viselt méltóság nevéből, 
valamint helység- és személynevekből jöttek létre. SZ. SZ. SZKORVID a családnevek vari-
abilitását vizsgálja az Észak-Kaukázus és Nyugat-Szibéria cseh bevándorlóinak körében 
(63–74). A szerző rámutat arra, hogy mindkét cseh közösség őrzi és használja az eredeti 
családneveit a közösségi névhasználatban. O. L. KARLOVA a karéliai falusi lakosság kol-
lektív ragadványneveinek motivációit a helyiek fő jellemzőiben, nyelvi sajátosságaiban, 
kedvelt ételeiben, jellemvonásaiban, szokásaiban és etnikai státuszában találja meg (75–83). 
Egy település lakosainak több, egymástól függetlenül keletkezett kollektív ragadványneve 
is létezhet; ezek gyakran helynévből erednek, és jellemzően negatív konnotációjúak. 
T. A. GRIDINA azt vizsgálja, hogy az óvodások és iskolások hogyan sajátítják el a sze-
mélyneveket, és hogy azok – különösen a saját nevük – milyen funkciót töltenek be a gye-
rekek mentális nyelvi tudatában az egyedfejlődés szakaszaiban (84–95). O. V. ATROSENKÓ 
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az orosz egyházi-nemzeti ünnepnapok lexikográfiájának a 19. századtól napjainkig meg-
figyelhető változását mutatja be (96–115). Rávilágít az ezeket tartalmazó különböző jel-
legű szótárak hiányosságaira, szerkezetére, valamint felvázolja egy országos és regioná-
lis szótár elkészítésének alapelveit. 

Közlemények. A rovat két írása közül O. V. SZALOMATOVA a 17–18. század fordu-
lóján született Stefan Javorsky prédikációiban említett nem bibliai eredetű személyneve-
ket vizsgálja és rendszerezi (116–121). E. S. KOGAN a személy- és helynevek nyelvjárási 
frazémákban betöltött funkciójáról ír, valamint rávilágít a frazémává válás négy szaka-
szára (122–127). 

Adatok. JU. B. VORONCOVA a Vologda és Kosztroma határvidékének keleti területein 
2009–2014 között gyűjtött ragadványneveket közli szótári formában (128–149). 

Tudományos élet. E rovat két beszámolót közöl: a Nemzetközi Szlavisztikai Komité 
2013. augusztus 24-én Minszkben megrendezett üléséről és a 2013. augusztus 20-a és 
27-e között zajló XV. Nemzetközi Szlavisztikai Kongresszusról (150–154), valamint a 
VIII. Nemzetközi Szvjatogorszki Konferenciáról (155–157). Ezeket rövid beszámolók, 
információk követik a 2014-ben megrendezett és megrendezendő 24 névtudományi kon-
ferenciáról (158–161). 

Recenziók. E rovatban a Felső-Volga-vidék finnugor eredetű toponimáit tárgyaló 
angol nyelvű kötetről (162–169), valamint egy orosz névtani kézikönyvről (170–173) 
olvashatunk ismertetést. 

Könyvespolc. A rovat 23 rövidebb, átlagosan fél-negyed oldalas, ukrán, orosz, cseh, 
magyar, angol, bolgár, lengyel, német nyelven írt, 2011 óta megjelent névtani kiadványt 
mutat be (175–185), köztük RÁCZ ANITA Adatok a népnévvel alakult régi településnevek 
történetéhez című munkáját (176).  

Terepmunka. A rovatban T. N. DMITRIJEVA a Kazim folyó medencéjében, Nyugat-
Szibériában, a Hanti–Manysi Autonóm Körzetben végzett helynévgyűjtésről számol be 
(186–196). 

Évforduló. A kötet utolsó írásában a folyóirat német szerkesztőbizottsági tagjának, a 
2014-ben 80. születésnapját ünneplő Karlheinz Hengstnek a munkásságáról olvashatunk 
(197–198). 

1. A 17. szám 

Tanulmányok. A rovat nyolc írása közül négy helynevekkel, egy írói névadással, kettő 
személynevekkel, egy pedig folyóiratok címeivel kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik. 

A. L. PUSZTYAKOV a Vetluga és a Vjatka folyók közötti terület helyneveit elemzi (7–34). 
Az etimológiai vizsgálat során megállapítja, hogy egyes elemek lehetnek mind mari, 
mind permi eredetűek; az utóbbiak többnyire a Mari Köztársaság északkeleti részére, il-
letve a szomszédos kirovi területekre jellemzőek. JU. JU. GORDOVA korrelációt mutat ki 
az Oka középső vidékének helynevei és a terület régészeti adatai között (35–53). A szerző 
szerint a terület víznévrendszerének kialakulása a bronzkorra tehető, míg a régió észak-
keleti részének alapvető helynévrendszere az i. sz. 1–2. század fordulóján jött létre. 
G.-R. A.-K. GUSZEJNOV a 438-ban alapított ősi orosz város, Derbent nevének eredetét, a 
kora középkori térség helyneveit, nyelvi-etnikai helyzetét vizsgálja (54–67). K. A. GEIN 
a helynevek lexikográfiai leírásának problémáival foglalkozik (68–77). A szerző a névtan-
ban eddig többnyire ismeretlen ideografikus szótárírás elvét alkalmazza, és a topoideogram 
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terminus használatát javasolja a helynév alapjául szolgáló közszavak konceptuális jelen-
tésének kifejezésére. E. F. SAFRANSZKAJA a ’taskenti lakos’ metaforikus jelentését vizs-
gálja (78–92). Nyomon követi, milyen változásokon megy keresztül a Szaltikov-Scsedrin 
munkájában még erősen negatív jelentésű szó a 19. századi publicisztikában, valamint 
Dosztojevszkij, Leszkov, Karazin, Lev Tolsztoj és Nyeverov műveiben. G. S. HAZIJEVA-
DEMIRBAS Kazán városában 2000–2012 között tatár családokban született gyermekek sze-
mélyneveit elemzi különböző szempontok szerint (statisztika, etimológia, szemantika stb.) 
(93–102). G. R. DOBROVA a gyermekek spontán beszéde alapján vizsgálja a tulajdonnevek 
és köznevek megértése közötti különbségeket (103–111). Kiemeli, hogy a gyermekek 
már a nyelvfejlődési folyamat korai szakaszában képesek megkülönböztetni az azonosító 
és általánosító nyelvi jeleket. M. V. GOLOMIDOVA és V. A. MJASZNIKOVA azt kutatja, 
hogy a különböző folyóiratok névadásával – a médiadiskurzus szerves részeként – mi-
ként lehet megcélozni az olvasóközönséget (112–119). Ennek során bemutatják a nők-
nek szóló kortárs orosz folyóiratok címében szereplő ikonikus, indexikus és szimbolikus 
kódok kommunikatív és értelmezési lehetőségeit.  

Adatok. M. V. AHMETOVA az orosz nyelvben elterjedt ’valamely város gyermek la-
kója’ jelentésű szóból keletkezett névalakok vizsgálatával foglalkozik (120–128). Az orosz-
ban ezt a jelentést az adott városnévből -onok (egyes számban), -ata (többes számban) 
képzővel hozzák létre, míg a felnőtt lakosok esetében ugyanazon helynévből másik kép-
zővel létrehozott szóval nevezik meg; pl. Tula > tuliachata ’Tula város gyermek lakosa’, 
Tula > tuliaki ’Tula város felnőtt lakosa’. A szerző az Oroszország városneveiből ily 
módon mesterségesen alkotott alakok meglétét és valós használatát vizsgálja különböző 
műfajú szövegekben, internetes keresőprogramok segítségével. 

Tudományos élet. A rovat két beszámolót közöl: az oroszországi Majkopban A név-
tan általános és regionális problémái címmel 2014-ben megrendezett nemzetközi tudo-
mányos konferenciáról (129–130), valamint A Volga-régió névtana című nemzetközi 
konferenciáról (131–133). Ezt követően rövid áttekintést olvashatunk a 2014-ben világ-
szerte megrendezett vagy megrendezendő 18 névtani konferenciáról, fórumról (134–136). 

Recenziók. A rovatban két recenziót olvashatunk: egy orosz nyelvű monográfiáról, 
melyben a szerző francia nyelvű szövegekben vizsgált névesztétikai kérdéseket, funkció-
kat és fordítási nehézségeket (137–145), valamint egy egyetemisták számára készített, 
különböző feladatokat is tartalmazó névtani kézikönyvről (146–150). 

Könyvespolc. A rovat hat, átlagban egy-másfél oldalas ismertetést közöl több névtani 
folyóirat korábbi számairól (151–158), köztük részletesebben is a Névtani Értesítő 2013. 
évi 35. számáról (155–157). 

Új disszertációk. A rovat a 2013–2014 között megvédett 31 névtani témájú disszer-
táció bibliográfiai adatait közli (159–161). 

Megemlékezés. A kötet zárásaként a 2013-ban elhunyt A. G. Mitroskinára (162–165) 
és a 2014-ben elhunyt Z. V. Rubcovára emlékeznek (166–168), majd Rubcova legfonto-
sabb munkáinak bibliográfiai adatait olvashatjuk (169–173). 

GÖRÖG NIKOLETT 
Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Bölcsészettudományi Kar 
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Namn och bygd 102. (2014) 
Szerkesztő: SVANTE STRANDBERG. Kungl. Gustav Adolfs Akademien för Svensk 

Folkkultur, Uppsala. 301 lap 

A svéd névtani szakfolyóirat újabb évfolyama a korábbiakhoz hasonló tartalmakkal 
és terjedelemben látott napvilágot. A folyóirat alapvetően svéd nyelvű írásokat tartalmaz, 
a nagyobb tanulmányokat azonban angol absztraktok kísérik.  

A hosszabb tanulmányok többségét ezúttal is skandináv toponomasztikai (helynév-
történeti, -etimológiai) tárgyú írások képezik. THORSTEN ANDERSSON a korai skandináv 
területi egységeket jelölő terminusok módszeres áttekintését nyújtja tanulmányában (5–40). 
A tárgyalt megnevezések az egykori társadalmi szerveződések különböző típusain ala-
pulnak, s jelen vannak a skandináv helynévállományban, így több szempontból is figye-
lemre méltók. LENNART ELMEVIK a skandináv helynevekben előforduló -stad névrész 
egykori jelentésének kérdésével foglalkozik vitacikkében (41–49). MATS G. LARSSON és 
STAFFAN FRIDELL cikke az Uppland tartomány tengerparti területeire vonatkozó, közép-
kori Roden név etimológiáját állítja figyelme középpontjába (51–68). A helynév ’evezős 
hely, hajózási útvonal’ jelentésű lehetett, ez pedig összefügg a svédek elődeire vonatkozó 
finn ruotsi népnévvel, mely a rusz (s így az orosz stb.) megnevezések alapját is képezi. 
SVAVAR SIGMUNDSSON írása a nyugat-skandináviai helynevekben előforduló, ’ajtó’ je-
lentésű hurð szóval foglalkozik, mely önmagában, illetve kétrészes nevek alkotórésze-
ként is használatos volt (69–76). BENT JØRGENSEN a dán stilund szó, illetve helynévalkotó 
elem jelentését tárgyalja, mely egyfajta fafeldolgozási tevékenység helyszínéül szolgáló 
kisebb erdőséget jelölhetett (77–82). INGE SÆRHEIM az óészaki nyelvre jellemző, később 
azonban átalakult nyelvtani esetrendszer bizonyos helynévi emlékeit vizsgálja írásában 
(83–89). STAFFAN FRIDELL svéd helynév-etimológiai kérdésekkel foglalkozik írásában: a 
Vissle myr ~ Vyssle myr területnévnek és rokonságának az etimológiájával, melyek a 
mocsaras talaj megnevezésével függhettek össze, továbbá két dél-svédországi település-
név (Adelöv, Almvik) lehetséges eredetével (91–101). EVERT MELEFORS a Rösten tanya-
névről értekezik, amellett érvelve, hogy az nem a régóta ott álló, vörösre festett kő alapján, 
hanem még azt megelőzően, a vidékre jellemző vörös színű kőzet megnevezéséből ke-
letkezhetett (103–121). MARIA VIDBERG Helsinki utcaneveinek használatát tanulmá-
nyozta svéd nyelvi kontextusban (123–147). Ennek alapján arra hívja fel a figyelmet, 
hogy a névtani kontaktusok vizsgálatának jellemző kategóriáit a változatlanul átvett tu-
lajdonnevek típusával is fontos kiegészíteni a kutatásban. KRISTINA BENGTSSON a régi 
forrásokban különböző neveken említett egykori dán–svéd–norvég hármas határ helyét 
igyekszik azonosítani, a megtalált határkövek tanúságára is építve (149–165).  

A folyóirat nagyobb tanulmányait követő írások négy, közelmúltban elhunyt kutatóra 
emlékeznek (167–186). Ezt követően az északi országok 2013. évi névkutatásáról szóló, 
részletes beszámoló olvasható, országonkénti bontásban (187–210), megemlítve a Studia 
Anthroponymica Scandinavica hasábjain megjelent (és folyóiratunkban is ismertetett: 
NÉ. 35. 2013: 320), a svédországi magyarok keresztnévhasználatáról szóló tanulmányt, 
STRASZER BOGLÁRKA írását is (206–207). Az idei folyóiratszámban tíz rövidebb tudományos 
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közlemény is olvasható, többségük skandináv helyneveket, névtípusokat, s általában helynév-
tani kérdéseket tárgyal (211–240).  

A folyóirat számos, elsősorban az északi országok névkutatásának eredményeként 
megjelent – de nem feltétlenül csupán skandináv érdekeltségű – onomasztikai szakmunkát 
(konferenciakötetet, monográfiát, tanulmánygyűjteményt) ismertet (241–283). Az egyik 
Uppsalában megjelent, itt bemutatott tanulmánykötetben szerepel egy, Budapest belterü-
letének névváltoztatásairól szóló tanulmány is (BJÖRN LUNDQVIST munkája, 267).  

A folyóiratszámot ezúttal is a szerzők elérhetőségei (286), a szerkesztőségbe érkezett 
bel- és külföldi szakmunkák bibliográfiája (287–290), a rövidítések jegyzéke (291–292), 
valamint a folyóirat 2013–2014-es évfolyamainak helynévmutatója (293–301) zárja.  
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Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Bölcsészettudományi Kar  

Studia Anthroponymica Scandinavica 32. (2014) 
Szerkesztők: KATHARINA LEIBRING – LENNART RYMAN. Swedish Science Press,  

Uppsala. 240 lap 

A folyóirat 32. évfolyama nyolc tanulmányt és tizenhárom recenziót tartalmaz, ame-
lyek a névtan különböző területeinek aktuális, személynevekkel kapcsolatos kérdéseit 
mutatják be. 

A kötetet WOLFGANG HAUBRICHS írása indítja (5–35). A szerző szerint a kelet-
germán nyelvek fonológiai, morfológiai és szókincsbeli rekonstrukciójához a személy-
nevek szolgálnak a legfontosabb forrásként, mivel e nyelvekről igen kevés írásos emlék 
maradt fenn, eltekintve Wulfila gót nyelvű bibliafordításától.  

LARS HELLBERG posztumusz tanulmánya az Inge és Inga becézőnévpár közti össze-
függést mutatja be (37–58). Az Inge az Ingemar férfinév előtagjából, míg az Inga az 
Ingegærdh női névből jött létre. E személynevek helynevekben is előfordulnak Közép-
Svédországban: Ingeby, Ingeberga, Ingespjuta. 

MAGNUS KÄLLSTRÖM egy régi vita megoldásához kíván hozzájárulni (59–66). A ro-
vásírással lejegyzett Gunnvarr számos rúnakövön szerepelt női névként, három esetben 
azonban férfi névviselőt feltételeznek mögötte. A szerző szerint azonban ezekből két rúna 
olvasata egészen más, így nem függenek össze az említett névvel, tehát mindössze egyet-
len eset marad, amelyben a Gunnvarr férfinév lehet. 

LENA PETERSON tanulmánya hasonló témában íródott: egy rúnakövön szereplő þorgun 
nevet vizsgálva igyekszik kimutatni viselőjének nemét (67–73). A tanulmány célja emel-
lett olyan viking kori feliratok vizsgálata, amelyekben egy várt prepozíciót elhagynak. 
A tanulmány tíz olyan elhagyott prepozíciót fed fel, amelyek arra utalnak, hogy a þorgun 
egy női név ilyetén lejegyzése lehet. 

MÄRIT FRÄNDÉN a svédországi finnek – mint a legnagyobb kisebbségi csoport – 
személynévadási szokásait mérte fel kérdőíves vizsgálattal (75–138). Az eredmények sze-
rint az első keresztnév választásakor a szülők két fontos szempontot vesznek figyelembe: 
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a név nemzetközileg is ismert legyen, és jól hangozzék. Többségük arra is törekszik, hogy 
olyan nevet adjon gyermekének, amely mind Svédországban, mind Finnországban hasz-
nálható, a svéd nyelvnek megfelelő legyen a kiejtése, és ne okozzon helyesírási nehézsé-
geket egyik nyelv esetében sem. 

PETER SAULI PIISPANEN az optimalitáselmélet segítségével vizsgálja a férfiak által vi-
selt finn beceneveket (139–168). E nevek kialakulása fonológiai, morfológiai, szegmen-
tális és prozódiai korlátokhoz kötött. A két szótagos neveket például rendszerint rövidítik, 
a hosszú nevek pedig rövidülésen, majd képzésen mennek keresztül. Toldalékolásnál 
szigorúan érvényesül a magánhangzó-harmónia, és a hangzás más szempontból is fontos 
szerepet játszik. 

EMILIA ALDRIN a svéd szülők keresztnévadással kapcsolatos motivációit elemzi, a 
nemi hovatartozás névvel való kifejezésének a módjait állítva a középpontba (169–191). 
Az összehasonlítás nemzetközi szempontból történt, különös tekintettel a név hosszára, 
végződésére, a rövid formákra, a népszerűségre, az egyediségre, valamint a név „svéd” 
vagy „idegen” voltára.  

MAIRA LÖFDAHL és LENA WENNER a nevek és a többnyelvűség közti kapcsolatot 
vizsgálja A multikulturális Svédország névanyaga című projekt kapcsán (193–198). Fog-
lalkozik az onomasztikon és a lexikon közti kapcsolatokkal tanulási helyzetben, a több-
nyelvű gyerekek saját alkotású helyneveivel és az azokhoz kapcsolódó általános nyelvi 
képességekkel, valamint a névadási gyakorlattal a roma közösségekben. E munka igazolja, 
hogy mennyire fontos a hagyományos személynévadás és a névadási gyakorlat a roma 
közösség identitásában. 

SMARRE BIDRAGnak a tanulmányok sorát záró írása az elmúlt 20 évben Svédországban 
népszerűvé váló, korábban csak lovak és tehenek neveként létező Tindra női névvel fog-
lalkozik (199–201). Ez a jelenség azért meglepő, mert a megszokottal ellentétes irányú fo-
lyamatot tükröz, általában ugyanis a keresztnevek válnak állatnévvé, nem fordítva. A nevet, 
amelynek egy’szikra’ jelentésű szó lehet a forrása, mára már 4700 fiatal lány és nő viseli.  

A folyóiratban szereplő tizenhárom recenzió (203–234) betekintést enged a skandi-
náv és a német névtani szakirodalomba. A helyi témák mellett nemzetközi vonatkozású, 
angol nyelvű kiadványokat is bemutatnak, így például egy Helsinkiben kiadott monográfiát 
a zágrábi és szófiai személynévválasztásról, valamint a királyi rangnak az i. e. 2800–2200 
közötti mezopotámiai településnevekben való kifejeződéséről szóló munkát. 
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Eötvös Loránd Tudományegyetem 
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Ortnamnssällskapets i Uppsala Årsskrift (2014) 
Szerkesztők: MATS WAHLBERG – STAFFAN NYSTRÖM. Ortnamnssällskapet i Uppsala, 

Uppsala. 72 lap 

Az Uppsalai Helynévtársaság 2014-es évkönyvében kilenc tanulmányt olvashatunk 
hét szerző tollából.  
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THORSTEN ANDERSSON két dolgozattal is szerepel a folyóiratban. Első, térképekkel 
és fényképpel is illusztrált írásában a nyugat-götlandi Väderstad egyházközségben talál-
ható Sockendal település nevének etimológiáját vizsgálja (5–9). A településnév az ósvéd 
*Sokn ’a folyó, amely végigrohan’ víznévre vezethető vissza. A sockendali vízfolyás 
mai neve Floddiket ’nagy vízelvezető árok’, amely a 20. század elején végbement csa-
tornázási tevékenységre utal. A tavaszi áradásokkor a folyóvíz igen gyorsfolyásúvá válik, 
ez pedig valószínűsítheti a *Sokn folyóvíznév etimológiai jelentését: annak ugyanis, 
hogy egy vizet rohanónak nevezzenek a sík Sockendal vidékén, nem túl magas a kritériuma. 
Másik írásában egy érdekes fonológiai változáson keresztülment nevet mutat be a szerző 
(11–14). A kezdeti Gilstring név Gylstring, Gølstring, Gørstring névvariánsokon keresz-
tül végül a Gøstring formát eredményezte. A Gølstring, illetve Gørstring névformák a 
15. század elején egymás mellett bukkannak fel, ami azt sugallhatja, hogy a Gørstring 
név rs betűkapcsolata a mai svédben is meglévő egyszerű, asszimilálódott szupradentális 
hangot jelzi (l. pl. a mai svéd fors-ban). E felfedezés kormeghatározó értékkel bír. 

SIMON KARLIN BJÖRK ugyancsak etimológiai vizsgálatoknak vetette alá a Gråska te-
lepülésnevet (15–18). A szerző a korábbi kutatások eredményeit megkérdőjelezve arra 
jutott, hogy a Gråska elnevezés a településen átfolyó Gråskaån vízfolyás régebbi neve 
lehetett. LENNART ELMEVIK az upplandi Järlåsa név felülvizsgálatát végzi el: véleménye 
szerint a névben a *jarlās ’kavicsos gerinc, greccserfal’ szót fedezhetjük fel (19–22). 
STAFFAN FRIEDELL kétségét fejezi ki a dél-smålandi Brittatorp név értelmezése kapcsán: 
úgy véli, hogy a legkorábbi írásos formák ellenére sem a Britta (< Birghitta) női nevet 
kell a név előtagjában keresnünk (23–26).  

Többféle interpretációs lehetőséget mutat be SVANTE STRANDBERG a Nödesta névvel 
kapcsolatban: talán egy régi, ’furkósbot, bunkó’ vagy ’kinövés, púp’ jelentésű, férfiak-
nak adott ragadványnévre vezethető vissza, de topográfiai szempontból jobban támogat-
ható, ha a Nöd- tagban vagy a kiemelkedésekre használt ósvéd nydhia, vagy a még ré-
gebbi *hynð ’halom, rakás, domb(ocska), sziklás dombtető’ szavakat látjuk (43–49). 
Ugyancsak STRANDBERG közli a Silingen tónév etimológiáját (51–58). A szerző ebben 
az esetben is több elképzelhető eredeztetéssel számol. A víznévben talán a sel (< sil-) 
’csendes folyóvíztükör’ köznevet, vagy a sid ’alacsonyan fekvő és mocsaras’ mellékne-
vet, vagy a si- ’szivárog, csöpög’ igét fedezhetjük fel. A szerző azonban hajlik arra, hogy 
a tónevet a sil- ’nyugodt víz’ tőből származtassa. 

A svéd szakirodalomban általánosan elfogadott tény, hogy a säter névelem ’távol eső 
vagy erdős területen lévő rét, kaszáló’ jelentésben használatos. PER VIKSTRAND azonban 
úgy látja, hogy a Sparrsätra és Nysätra egyházközségnevekben nem ezzel az értelme-
zéssel kell számolnunk (59–68). A két elnevezésben a säter olyan rétre, kaszálóra utalhat, 
mely új, a posztglaciális felemelkedés által kialakult földterületen, a település közpon-
tibb részén helyezkedik el. 

Tematikájában csupán VIKTORIA BENGTSDOTTER KATZnak a dél-ölandi helynév-
állomány változását feltáró írása tér el az előzőekben bemutatott tanulmányoktól. A szerző 
a terület két falvában (Frösslunda és Ventlinge) végzett kutatásokról számol be írásában 
(27–42). A vizsgálat során a két településen 1960-ban és 2013-ban összegyűjtötték a 
szántóföldek nevét, összesen 185 nevet. Az összegyűjtött névanyag elemzése a névállomány 
jelentős változását és egyben csökkenését mutatja. Emellett KATZ beszámol arról is, 
hogy a névadási elvek is megváltoztak. Amikor a szántóföldnek új tulajdonosa vagy mű-
velője lesz, az összes nevet újjal váltják fel, ezek a nevek igencsak egyformák. Egy 
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ventlingei farmon például minden újonnan keletkezett név a Ventlinge településnevet tar-
talmazza előtagként, s ehhez egy égtájjelölés kapcsolódik utótagként. 

A szakmunkák mindegyike angol absztraktot is tartalmaz, a kötet pedig az Uppsalai 
Helynévtársaság előző évi tevékenységét bemutató rövid összefoglalóval zárul. 
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