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A disszertáció témája és célkitűzése 

 

1. A tulajdonnevek vitathatatlanul meghatározó szerepet töltenek be az egyes szép-

irodalmi művek befogadásában, értelmezésében. Az írói névadásról szóló tanulmányok 

többsége különféle szempontokat előtérbe helyezve vizsgálja, hogy a tulajdonnevek és 

egyéb megjelölések hogyan szolgálják az ábrázolást, a mondanivalót; ez a vizsgálat kiter-

jedhet egy-egy mű, egy életmű vagy akár egy korszak névadási szokásainak gyakorlatára 

is.  

 A disszertáció elsődleges célja egy, az írói névadás kutatásához szükséges, egysé-

ges névtani terminológia és egy széleskörűen alkalmazható szempontrendszer kialakítása. 

Ezért egyrészt kísérletet tettem a vizsgált kutatási terület elnevezésének és terminológiai 

bizonytalanságainak megszüntetésére, másrészt az írói névadás kutatásának alapvető mód-

szertani kérdésével foglalkoztam: az írói névadás tanulmányozásakor mi a vizsgálandó 

névanyag? Az írói nevek kutatásának áttekinthető és követhető szempontrendszerét kíván-

tam felállítani, mely határozott útmutatót nyújthat egy-egy szépirodalmi mű írói neveinek 

elemzéséhez. Ezen belül különösen nagy hangsúlyt fektettem a fikcionális szövegekben 

mutatkozó fiktív és valós szempontok tisztázására. A dolgozatban foglalkoztam az írói 

névadással kapcsolatos névtani terminusok használhatóságával, és – amennyiben szüksé-

ges volt – új terminusok bevezetését ajánlottam. 

 Annak érdekében, hogy az írói eszközként értelmezett írói névadásról átfogó, elmé-

letileg megalapozott és a gyakorlati alkalmazhatóságot is segítő elmélet szülessen, több 

szempontból is vizsgáltam az írói neveket. Bemutattam, hogy milyen szerepet tölthetnek 

be egy szépirodalmi műben, majd ennek ismeretében maguknak az írói neveknek a lehet-

séges jellemzőit tekintettem át, kitérve arra is, hogy a megnevezett tulajdonságok mely 

funkció ellátására teszik őket alkalmassá. Végezetül az író alkotói folyamatára és céljaira 

fókuszálva magukat a lehetséges írói névadási stratégiákat vizsgáltam. 

 

2. A disszertáció a bemutatott elemzési lehetőségeket konkrét irodalmi szövegeken 

illusztrálja. Karinthy Frigyes szerteágazó irodalmi tevékenységű író lévén alkalmas arra, 

hogy szépirodalmi szövegei egy újszerű kutatás tárgyai legyenek, hiszen szövegvilágának 

kiemelkedően meghatározó elemei a tulajdonnevek. Ahhoz, hogy a nevek művekben betöl-

tött szerepe kutatható legyen, fontos megismerni nemcsak az író műveit, hanem a róluk 

szóló kritikákat, elemzéseket is, ezért az írói névadás vizsgálatának bemutatását minden 

esetben megelőzi a névkutatás alapjául szolgáló szövegkorpusz bemutatása és elhelyezése 



a szépirodalomban és az életműben egyaránt. Az egyes művek névtani elemzésekor az 

adott szépirodalmi szöveg szempontjából nem a teljes, átfogó kép megalkotására helyező-

dik a hangsúly, hanem a disszertáció elméleti fejezeteiben kifejtett, írói cél által meghatá-

rozott írói stratégiák műbeli megjelenésének bemutatására. A névtani elemzések súlypont-

ját minden esetben a konkrét szövegre jellemző írói nevek határozzák meg. A disszertáció-

ban az írói névadással foglalkozó jövőbeni munkák számára igyekeztem a névadási sajá-

tosságokat előtérbe helyező és azokat figyelembe vevő módszertani mintát nyújtani.  

 

A disszertáció felépítése 

 

1. A disszertáció két nagy egységből áll. Az első nagy egység az írói névadás sajá-

tosságait mutatja be: elsőként az írói névadás kutatásának módszertani megközelítésével 

foglalkozik, majd az írói nevek sajátosságait részletezi, végül az írói névadásnak mint írói 

eszköznek az alkalmazási lehetőségeit mutatja be. A második nagy egységben az addig 

bemutatott elemzési szempontokat Karinthy Frigyes műveinek vizsgálatakor szemléltetem. 

 

2. Az elméleti részt a dolgozat témájának és céljainak felvázolása indítja, majd a 

második fejezet áttekinti az irodalmi névadás és az írói névadás terminusok által jelölt 

fogalmak egymáshoz való viszonyát, illetve a körülöttük kialakult terminológiai bizonyta-

lanságot és a tisztázására irányuló, jelentős kísérleteket (l. T. SOMOGYI 2015: 207). A ter-

minológiai bizonytalanság lehetséges okainak feltárását és a megszüntetésére irányuló ja-

vaslatot követően a név és irodalom sokfelé ágazó, hatalmas területét meghatározó foga-

lomra végül az irodalmi névtan terminust, az írók névadásával foglalkozó kutatási terület 

megnevezésére pedig az írói névadás terminust javaslom.  

 

3. A következő alfejezetek meghatározzák az írói névadás kutatásának tárgyát és az 

írói nevek egy lehetséges rendszerének felvázolásával a névanyag lehetséges típusait . Az 

irodalmi szövegben szereplő valamennyi tulajdonnevet az irodalmi névtan mint kutatási 

terület által vizsgálandó névanyaghoz tartozónak tekintem: ezek az irodalmi nevek. Az írói 

névadás kutatása azonban az irodalmi neveknek csak egy részére irányul: az író által tuda-

tosan vagy ösztönösen, meghatározott céllal teremtett, választott vagy alkalmazott nevekre. 

Ezek a nevek az írói, alkotói folyamatnak az eredményei, s egyszersmind eszközei is, ezért 

elkülönítésükre az írói név terminus használatát javasoltam. A terminushasználat egyér-

telművé és általánosan használhatóvá tételének érdekében a fiktív és a valóságos nevek 



meghatározásakor mindenképpen külön kell választani a neveket és a névviselőket. Egy 

fikcionális irodalmi szövegben a névviselők valósága csupán a valóság látszatát kelti: 

olyan, mintha valós lenne, azaz kvázivalós, ezért e névviselők megjelölésére a kvázivalós 

névviselők terminust használom. 

Az írói nevek különböző fajtáinak a disszertációban kialakított lehetséges rendszere 

az írói neveket a viselőiktől függetlenül, létrejöttük szemszögéből kategorizálja, tehát az 

alapján, hogy az író milyen módszerrel hozta létre őket. Ebben a rendszerben fiktív írói 

név-nek nevezem a névválasztás vagy névteremtés által létrejött írói nevet, mely esetekben 

az író vagy alkalmaz egy nevet a már rendelkezésére álló tulajdonnévkészletből, vagy pe-

dig létrehoz egyet. A valóságos írói név a névalkalmazás által létrejött írói név, azaz 

amelynek a valóságban létezik vagy létezett a befogadó által ismert denotátuma. Az inter-

textuális írói név szintén névalkalmazás által jön létre, viselője azonban nem valós, csupán 

egy másik irodalmi szöveg valóságában létezik, így neve az alkotás kvázivalóságából kerül 

egy új fiktív valóságba.  

Mindhárom írói névtípusnak a viselője lehet fiktív és kvázivalós is. A fiktív névvi-

selő olyan szereplő vagy objektum, amely kizárólag a fikcionális irodalmi szövegvilágban 

jelenik meg. A kvázivalós névviselő ezzel szemben a valóságban létező vagy valaha léte-

zett szereplő vagy objektum.  

 

4. A disszertáció harmadik fejezete az írói nevek sajátosságaira koncentrál: áttekin-

tést nyújt arról, mi mindent lehet elérni az írói nevek alkalmazásával, milyen funkciójuk és 

hatásuk lehetséges, azaz az író milyen írói célokat képes velük elérni. Ennek során bemuta-

tom az írói nevek identifikáló, karakterizáló, mitizáló, pragmatikai és szövegkonstrukciós 

funkciójának jellemzőit. Ezt követően azt vizsgálom, hogy magát az írói nevet mely tulaj-

donságai teszik képessé arra egy irodalmi szövegben, hogy a bemutatott funkciókat ellássa. 

E téma kapcsán azzal is foglalkozom, hogy az írói nevek hogyan funkcionálhatnak kódként 

egy adott szövegben (l. TAKÁCS J. 2008), és a tulajdonnevek sajátos jelentésszerkezete 

hogyan járulhat hozzá a névvel jelölt alakokról és helyszínekről kialakított befogadói vé-

lemények, benyomások összességének létrehozásához (l. SLÍZ 2015; J. SOLTÉSZ 1979: 24–

33). A fejezet befejező része feltárja és részletesen tárgyalja, hogy az írói nevek milyen 

nyelvi és nyelven kívüli jellemzői eredményezik az egyes nevekben fellelhető stílusértéke-

ket (vö. FARKAS T. 2004: 50–54). 

 



5. A negyedik fejezet részletesen tárgyalja, hogy az írói alkotómunka során az írói 

névadásnak mint írói eszköznek milyen tipikus alkalmazási lehetőségei vannak. Példákon 

keresztül bemutatja a valóságos írói nevek, az intertextuális írói nevek, a névváltoztatás, az 

anonimitás és a névvariációk alkalmazásának módjait, szerepét. Emellett felhívja a figyel-

met arra, hogy a művészi folyamat egészének megismeréséhez vizsgálni kell a megfelelő 

névadási mód kiválasztását befolyásoló, a meghatározott írói cél érdekében alkalmazott 

írói stratégiát is.  

 

A kutatás anyaga és módszere 

 

1. A disszertáció ötödik fejezete a bemutatott elemzési lehetőségeket konkrét iro-

dalmi szövegeken illusztrálja. Választásom azért esett Karinthy Frigyesre, mert az író szö-

vegvilágának kiemelkedően meghatározó elemei a tulajdonnevek, így szépirodalmi szöve-

gei alkalmasak arra, hogy egy újszerű kutatás tárgyai legyenek. Karinthy összes regényé-

nek, novellájának és humoreszkjének névtani elemzése ugyanis számos lehetőséget kínál 

arra, hogy névanyagukon az írói névadás módszertanát különféle szempontokból be lehes-

sen mutatni. A témában, szerkezetben, stílusban eltérő szövegek írói neveivel hitelesen 

szemléltethető, hogyan hat a névadási indíték az írói névadás alkalmazására, és az írói ne-

vek milyen sajátosságaiknak köszönhetően tölthetnek be különféle funkciókat egy szépiro-

dalmi szövegben.  

A disszertáció az Utazás Faremidóba, a Capillária, a Kötéltánc, az Utazás a kopo-

nyám körül és a Mennyei riport című regények írói névadásával foglalkozik. A további 

kutatások az Esik a hó, a Ballada a néma férfiakról, a Találkozás egy fiatalemberrel, a Két 

hajó, Az ezerarcú lélek, a Gyilkosok, a Harun al Rasid, a Hasműtét és a Nevető beteg című 

novelláskötetekben található novellákra; az Együgyű lexikon, a Görbe tükör, a Budapesti 

emlék, a Grimasz, a Beszéljünk másról, az Ó nyájas olvasó!, az Aki utoljára nevet, a Ne 

bántsuk egymást, a Panoráma, a Heuréka és a 100 új humoreszk című kötetekben megje-

lent humoreszkekre, a Tanár úr kérem című kötetre és az író életében kötetbe gyűjtve meg 

nem jelent novelláira és humoreszkjeire irányulnak.  

 

2. Különböző, a szépirodalmi szöveg jellegzetességei által meghatározott módsze-

rekkel, de minden esetben azt vizsgáltam, hogy Karinthy Frigyes akár művenként eltérő 

írói céljának elérése érdekében hogyan alkalmazta az írói névadás lehetőségeit. Kutatásom 

középpontjában egyrészt az írói nevek funkcióinak, hatásainak és az írói cél betöltésében 



való szerepének a bemutatása, másrészt az írói névadás folyamatának és indítékainak a 

feltárása állt. Ezért olyan vizsgálati módszereket is alkalmaztam, melyek lehetővé teszik az 

írói hatásmechanizmusok megértését. A valamilyen mértékben a valóság reprodukciójára 

törekvő regények (például az Utazás a koponyám körül), novellák (például A negyvenéves 

férfi) onomasztikai vizsgálatakor dokumentarista szempontok szerint igyekeztem a kelet-

kezés tényeit, a valódi adatokat felkutatni, bizonyítva ezzel a valóság értékteremtő hatásait. 

(A regények valóságban is létező névviselőiről szóló alapinformációk és a névtani elem-

zéshez felhasznált egyéb, dokumentumjellegű adatok a dolgozat Mellékletében találhatóak 

meg.) Máskor a stilisztika módszerével, a gondolatok közlésében és az érzések kifejezésé-

ben betöltött funkciójuk alapján elemeztem a neveket (például A hisztéria című novellá-

ban), vagy a nevek pragmatikai síkját vizsgáltam, elsősorban a nevek által meghatározott 

kommunikáció szempontjából (például a Kötéltánc című regényben).  

A disszertációban azon kívül, hogy külön-külön, önállóan tárgyaltam az egyes mű-

vekben előforduló névanyagot, a különböző alkotásokon át azt is bemutattam, hogy milyen 

sajátos kutatási szempontokat kívánhatnak meg bizonyos névtani rendszerek. Összefüggé-

seket, tendenciákat kutattam egy-egy műfajon belül is, rávilágítva arra, hogy bennük az 

írói nevek egy bizonyos funkciója kiemelten érvényesülhet: például a humoreszkek eseté-

ben az írói nevek komikumteremtő funkciójának vizsgálatát helyeztem előtérbe. A név-

anyag rendszerezésének másik alapvető szempontja a név és a valóság szorosabb vagy 

lazább összefüggése. A szépirodalmi művek megközelítéséhez névtudományi szemponto-

kat helyeztem előtérbe, de a téma komplexitásánál fogva kikerülhetetlenül felmerültek 

stilisztikával kapcsolatos, irodalom- és eszmetörténeti irányultságú kérdések is, például a 

Mennyei riport című regényben, a Capillária című regényben és a Barabbás című novellá-

ban. 

 A szövegekben minden esetben az összes tulajdonnevet és köznévi jelölőt meg-

vizsgáltam az írói nevek általam felállított rendszerének szempontjai alapján, koncentráltan 

figyelve a névviselő és a név lehetséges viszonyára. A valóságban feltételezhetően létező 

vagy létezett névviselő esetén minden egyes névnél a kontextusban vizsgáltam, hogy írói 

névről van-e szó. Gyakran szerteágazó kutatást kellett végeznem annak érdekében, hogy 

kiderítsem, valóban léteznek vagy léteztek-e az adott névviselők.  

 A névtani elemzések során az írói névadás öt tipikus alkalmazási lehetőségének 

(valóságos írói nevek, intertextuális nevek, névváltoztatás, anonimitás, névvariációk) elő-

fordulását vizsgáltam. Természetesen az egyes művek névtani sajátosságai hatással voltak 

a névanyagok feldolgozására. A kutatás irányát és a részkutatások mélységét, azok hangsú-



lyosságát minden esetben az adott szépirodalmi mű határozta meg: amennyiben szükséges 

volt, egyes vizsgálati szempontokat elhagytam, vagy éppen újabbakkal egészítettem ki 

őket. 

 

A kutatás eredményei 

 

1. Az egyes művek írói névadását vizsgálva bebizonyosodott az általam javasolt 

terminusok használhatósága. Az írói nevek lehetséges funkcióinak, különböző jellemzői-

nek és az írói névadás tipikus alkalmazási lehetőségeinek felsorolása és szükség szerinti 

csoportosítása logikusan és a művekben szereplő írói neveket lefedve szolgálta a kutatást. 

Mindeközben a létrehozott szempontrendszer lehetővé tette az egyes művekre jellemző 

sajátosságok rugalmas vizsgálati lehetőségét és az egyes művek egymáshoz való viszonyí-

tását is. 

 

2. Karinthy Frigyes írói névadásának sajátosságaiból kiderült mindenekelőtt az, 

hogy egy tudatosan igényességre, hatásosságra törekvő névadóval van dolgunk. Számára a 

név több egyszerű megjelölésnél, megkülönböztetésnél. Felismerte a nevek adta lehetősé-

get, s egyedülállóan ki is használta többek között az atmoszférateremtésben, a jellemfes-

tésben, a korábrázolásban. Mesterien befolyásolja az olvasó ítéletét a jól megválasztott 

neveivel, megjelöléseivel. Műveiben a tulajdonnevekkel, a velük váltakozó köznévi jelö-

lőkkel a korhoz, a környezethez és a társadalmi helyzetekhez illő nyelvi eszközöket válasz-

tott. Karinthy írói névadását elsősorban alkotásainak fő mondanivalója, témája határozza 

meg, névhasználata a mindenkori aktuális közlendő alárendeltje. 

Az Utazás Faremidóba és a Capillária című regényekben az erkölcsi mondanivaló 

irányítja és határozza meg a névadást. Faremidóban a szavak nélküli élet és a zene, 

Capilláriában a filozófiák, a művészetek, a nemiség szatirikus látásmódja akadályozza meg 

a hétköznapi, megszokott nevek alkalmazását. 

A Kötéltánc című regény írói névadásának az egyik legkiemelkedőbb sajátossága 

az, hogy a névvariációk feltárásával leírhatóvá válik az egész szöveg kommunikációs lán-

colata, a szereplők egymáshoz való viszonya. A több alakban, több névvel feltűnő fősze-

replő és a vele közvetlen kapcsolatban álló egyéb alakok változó szerepeihez illő megneve-

zései és megszólításai teszik a regényt és a szerepváltozásokat áttekinthetővé, követhetővé, 

illetve ahol szükséges, ott éppen ellenkezőleg: homályossá. E regény névadását tehát első-

sorban a kommunikációs sík és a változó kapcsolatrendszerek befolyásolják. 



Az Utazás a koponyám körül című regény névadásában a valóságos írói nevek at-

moszférateremtő és egyben a magyar szépirodalomban kivételes dokumentáló erejével 

találkozunk: a névanyag értő vizsgálata csak a nevekhez tartozó személyek felkutatása után 

lehetséges. A Tanár úr kérem című kötet elemzése révén szintén egy kifejezetten doku-

mentarista szándékú névtani kutatás módszertanát illusztráltam; korabeli dokumentumok 

segítségével mutattam be, hogyan tükröződnek Karinthy Frigyes diákévei írói névadásá-

ban. A két mű névtani elemzése közötti különbség oka az író eltérő névadási motivációja. 

A regényben Karinthy a valós élményének pontos ábrázolására törekedett, s e célnak ren-

delte alá a névadást is; ezért a mű hiteles képe az élethű elbeszélést nem titkoló névadással 

rajzolódik ki. Viszont a tipikus iskolai helyzeteket és diáktípusokat megrajzoló humo-

reszkkötetben a mondanivaló alárendeltje a névadás: régi diáktársai között nem lelte meg 

az összes diáktípust, ezért fiktív néven fiktív szereplőket is megjelenített. Az írói névadás-

nak ettől az egyediségtől vált ez az írás valóság és fikció között lebegővé. 

A Mennyei riport című regényben a nagyszámú, történelmi személyiségeket jelölő 

valóságos írói név és intertextuális írói név a mű alapkoncepcióját támasztja alá. E regény-

re a különböző korokhoz igazodó névadás jellemző, mely hangsúlyozza a különböző társa-

dalmi rétegű emberek közti viszonyokat is. A mű különleges témájának köszönhetően va-

lamennyi írás közül a leginkább volt alkalmas arra, hogy az írói névadás elméleti hátteré-

nek hiányosságaira fényt derítsen. A regényben szereplő, kivételesen nagyszámú és egé-

szen eltérő szövegkörnyezetben megjelenő kvázivalós névviselők nevei gazdag példatárat 

szolgáltattak az irodalmi és az írói nevek, majd a fiktív, a valóságos és az intertextuális írói 

nevek elkülönítésére alkalmazható módszer bemutatásához. 

Karinthynál a novellákban szereplő írói nevek a bennük rejlő asszociációkkal több-

letinformációt hordozó stíluseszközök, amelyek a cselekményformálás, a jellemformálás és 

a befogadás folyamatában is fontos szerepet kapnak. Az író a nevekre támaszkodva, irányí-

tottan és célzottan előhívja, felidézi kultúrtörténeti ismereteinket. Így az írások összességé-

ben olyan széles körű műveltség képe bontakozik ki, amelynek szerves része korának leg-

modernebb természettudománya, a filozófia és egyéb humán tudományok, valamint a kü-

lönböző művészeti ágak. 

A humoreszkek névtani kutatásának eredményeként elmondható, hogy Karinthy 

szerette a névkomikumban a változatosságot. Rendkívüli leleményességre vallanak komi-

kus nevei: játékosak, furcsák, etnosztereotipikusak; nem jellemfestő szerepük a fontos, 

hanem inkább atmoszférát, meghökkentést okozó jellegük. Nevei gazdag asszociációs tar-

talmukkal és kontrasztjaikkal hatnak komikusan. 



3. Munkám során kétséget kizáróan megmutatkozott az írói névadás mint interdisz-

ciplináris kutatási terület egyik legfőbb értéke: a névtudományi szempontokat előtérbe he-

lyező kutatás elengedhetetlen Karinthy Frigyes (és feltételezhetően minden író) világának 

és szépirodalmi műveinek mélyebb megértéséhez, megítéléséhez. 

 

4. Disszertációmat egy olyan, az írói névadással kapcsolatos további kutatási lehe-

tőség felvázolásával zárom, mely egy, a munkám során mind a fiktív, mind a valóságos 

írói nevek kapcsán felmerült problémát érint. A világ megismerése és a nevek hagyomá-

nyozódása során magukban a nevekben igen gazdag, sokszínű tudásanyag halmozódik fel a 

világról, a társadalomról, más emberekről és nem utolsósorban önmagunkról (HOFFMANN 

2010: 53). A művészi befogadás folyamatában meghatározó lehet az egyéni névkompeten-

cia. Ezzel kapcsolatban több kérdés is felvetődik: az potenciális olvasó írói nevekkel kap-

csolatos előismeretei milyen szinten befolyásolhatják az alkotás értelmezését, és a művészi 

befogadására hogyan hathat az írói nevekhez kapcsolt szubjektív többletinformációk kö-

zötti különbség? Annak tudatában, hogy a névhez kötődő képzettársítások szubjektívek, és 

igen sok tényező függvényében változhatnak is, azt feltételezem, hogy a mai olvasók név-

hez kötődő asszociációi értékes adalékokat szolgáltathatnak az írói névadással foglalkozó 

vizsgálatok számára. Egyrészt utalhatnak a mindenkori olvasó egyéni műértelmezésére, 

másrészt a névdivat változásának következtében a megváltozott befogadás tendenciaszerű-

ségeire. Úgy vélem, az egyes olvasók névkompetenciája, a nevekről való legalapvetőbb 

kulturális, pragmatikai, szemantikai, morfológiai tudás egy-egy közösségen belül fő vona-

laiban megegyezik; ez adhatja a közös névhasználat alapját, azaz annak a lehetőségét, hogy 

a szépirodalomban alkalmazott írói névadás elérje a célját. Ennek igazolása vagy cáfolata 

az írói névadás kutatásának eddig feltáratlan területére vezethet. 

 



Hivatkozott irodalom 

 

FARKAS TAMÁS 2004. A családnevek konnotációjáról. Névtani Értesítő 26: 49–57. 

SLÍZ MARIANN 2015. A személynév mint az információ forrása. In: Gulyás László Szabolcs 

szerk., Az információ mikrotörténetéhez. Válogatás az Információ és társadalom c. kon-

ferencia előadásaiból (Nyíregyháza, 2013. november 21–22.). Nyíregyházi Főiskola 

Történettudományi és Filozófiai Intézete, Nyíregyháza. 167–192. 

J. SOLTÉSZ KATALIN 1979. A tulajdonnév funkciója és jelentése. Akadémiai Kiadó, Buda-

pest. 

T. SOMOGYI MAGDA 2015. Az írói névadás vizsgálata. In: FARKAS TAMÁS –  SLÍZ MARIANN 

szerk., Magyar névkutatás a 21. század elején. Magyar Nyelvtudományi Társaság – EL-

TE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Budapest.  

TAKÁCS JUDIT 2008. A név mint kód. Létünk 38/1: 18–29. 

 

A disszertáció témakörében megjelent saját publikációk 

 

1999. Karinthy Frigyes írói névadása a Tanár úr kérem című írásában. Névtani Értesítő 

21. 281–287. 

2002. Írói névadás Karinthy Frigyes Utazás a koponyám körül című regényében. Névtani 

Értesítő 24. 127–140. 

2003. Írói névadás Karinthy Frigyes Kötéltánc című regényében. Névtani Értesítő 25. 

236–242. 

2012. Tudomány-, művészet- és kultúrtörténeti kitekintés a 20. század első fele kisprózá-

jának személynévanyaga alapján. In: Balázs Géza – Veszelszki Ágnes (szerk.): Nyelv 

és kultúra, kulturális nyelvészet. Magyar Szemiotikai Tanulmányok 25–26. Inter Kul-

túra-, Nyelv- és Médiakutató Központ Kht. – Magyar Szemiotikai Társaság – 

PRAE.HU Kft. – Palimpszeszt Kulturális Alapítvány, Budapest. 318–324. 

2015. Bibliai szereplők neveinek jelentősége és funkciója a szépirodalomban. In: Keresz-

tes Gábor (szerk.): Tavaszi Szél 2015. Konferenciakötet III. Líceum Kiadó, Eger és 

Doktoranduszok Országos Szövetsége, Budapest. 657–664. 

  http://www.dosz.hu/dokumentumfile/tsz2015_3.pdf (2016. október 5.) 

 


