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NÉVTANI KÉRDÉSEK A NYEST.HU-N 

1. A hírportál felépítése. – Írásomban a „Nyelv és Tudomány” ismeretterjeszt� tu-
dományos hírportál bemutatásával együtt azt vizsgálom, hogy a szerteágazó témakörök 
között, amelyekkel a portál foglalkozik, a tulajdonnevek milyen helyet foglalnak el: mi-
lyen típusú kérdések, hírek merülnek fel a nevekkel kapcsolatban, illetve melyek azok a 
hírek, témák, amelyek az olvasók érdekl�dését felkeltik. 

A nyest.hu munkatársainak köszönhet�en 2009. június 1. óta az érdekl�d�k egy 
újabb ismeretterjeszt� hírportálon olvashatnak a nagyvilág és a hazai tudományos élet 
híreir�l, eredményeir�l. A hírportálnak külön Facebook-oldala is van, amelyen a portá-
lon megjelen� újdonságok szintén nyomon követhet�k. Hogy ezzel a lehet�séggel élnek 
is olvasók, azt bizonyítja, hogy e cikk megírásának idején mintegy tizenötezren kedvelik 
a nyest.hu oldalát. Ott ezt olvashatjuk róla röviden: „Hírek a nyelvek és a tudomány vi-
lágából, az �rkutatástól a mesterséges intelligencián, a finnugor népeken és eredetmíto-
szokon át az automatikus fordításig.” A nyest.hu nemcsak érdekes hírekkel és ismere-
tekkel látja el olvasóit, hanem különböz� szolgáltatásokat is ajánl. A hírportál munkatársai
fordítási nehézségekben segítenek, teljes szövegek fordítását vállalják, ezek mellett 
szövegergonómiai kérdésekben is (fogalmazás, strukturálás, stilizálás) az olvasóközön-
ség szolgálatára állnak. Az érdekl�d�k nyelvi problémákkal kapcsolatos kérdéseket is 
feltehetnek: ezekre Kálmán László nyelvész válaszol. 

A portál célja, bár ez expliciten nincs kimondva, nemcsak különböz� hírek és isme-
retek terjesztése, hanem párbeszéd kialakítása is a felvetett témákkal kapcsolatban. A cik-
kek után az olvasónak lehet�sége van komment formájában, illetve a fórumoldalon hozzá-
szólni az olvasottakhoz. A különböz� diskurzusok fenntartását, illetve újak indítását 
segítheti el� a blogolás lehet�ségének megteremtése.  

A hírportál 10 téma szerint csoportosítja a híreket: irodalomtudomány, kultúra, média, 
nyelv és politika, nyelvtudomány, oktatás, szövegbiznisz, társadalom, tech és természet-
tudomány. A könnyebb kereshet�ség érdekében kisebb témaköröket is elkülönítettek, 
ezek bet�rendben vannak feltüntetve. Így az olvasónak két keresési módot biztosítanak: 
az érdekl�d� egyrészt megnézheti, hogy például az irodalomtudományban milyen újabb 
cikkek, hírek jelentek meg, másrészt sz�kebb témakörök (pl. kétnyelv�ség) alapján is ke-
reshet. Az oldalon belül m�köd� keres� is megkönnyíti az olvasó tájékozódását. 

 2013. július 1-jén 18 596 cikk található az ismeretterjeszt� portálon. A 10 témacso-
port közül a társadalom címkével megjelölt cikkek száma a legmagasabb: 3903, ez a tel-
jes anyag 21%-át teszi ki. Ezt követik – gyakoriság szerint csökken� sorrendben – az ok-
tatás, nyelv és politika, kultúra, média, nyelvtudomány, technika, természettudomány, 
szövegbiznisz és irodalomtudomány témák. 

2. Tulajdonnevekkel foglalkozó írások. – A „Tulajdonnév” címke alá összesen 197 
írás tartozik; ez a teljes cikkállomány 1%-a, a „Nyelvtudomány” címszó alá besorolt cik-
keknek pedig a 13%-a. Az írásokat azok jellege és forrása szerint három csoportba lehet 
sorolni: az írások többsége (113 cikk, 57%) tulajdonnevekhez kapcsolódó híreket közöl; 
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forrásuk általában az MTI. A második csoportba azok az írások tartoznak (49 cikk, 
25%), amelyek egy-egy névtani témát mutatnak be, a napi aktualitásoktól függetlenebbül. 
Így például a „Nyomorék, gyere vacsorázni!” cím� írásban a keresztnévválasztás szabá-
lyozásában figyelembe vett, az MTA Nyelvtudományi Intézetében m�köd� Utónévbi-
zottság oldalán is olvasható kritériumokkal foglalkoznak, interjút készítve Raátz Judittal, 
a bizottság szakért�jével is. A harmadik csoportba az olvasói kérdésre adott részletes vá-
laszok, illetve az egy-egy téma aktualitása kapcsán tárgyalt névtani kérdések sorolhatók 
(35 cikk, 18%). WENSZKY NÓRA 2012 novemberében megjelent cikke például Márton-
nap alkalmából ír Szent Márton életér�l, a Márton név eredetér�l és az e naphoz kötött, 
libákkal kapcsolatos népszokások eredetér�l. Az említett írás tipikus példája annak, hogy 
a harmadik csoportba tartozó cikkek nemcsak a névtani kérdést dolgozzák fel, hanem 
megpróbálják a téma kultúrtörténeti, néprajzi stb. hátterét is feltárni. 

A továbbiakban a „Tulajdonnév” címszó alá sorolt cikkeket az írásokban szerepl�
tulajdonnév típusa szerint veszem számba. Így jól átlátható, hogy milyen névtípusokkal 
foglalkoznak gyakrabban, illetve hogy az adott névfajtát milyen kérdések fel�l közelítik 
meg a szerz�k. Ezen a ponton egy elméleti kérdésbe ütközünk: a tudományos hírportálon 
a tulajdonnevek témakörén belül olyan cikkeket is találunk, amelyek a tulajdonnév és a 
közszó határán elhelyezked�, hagyományosan nem tulajdonnévnek tekintett kategóriák-
kal foglalkoznak (pl. a rovarfajok vagy a kémiai elemek megnevezése; ehhez vö. pl. J.
SOLTÉSZ 1979: 79–81, HAJDÚ 2003: 145–50). Ezen a helyen nem lehet célom e nével-
méleti kérdés körüljárása; mindenesetre a továbbiakban különbséget teszek a névtan, il-
letve a nevezéktan témakörébe tartozó cikkek között. A különböz� névtípusokat tárgyaló 
cikkeket a típus el�fordulásának gyakorisága szerint, csökken� sorrendben mutatom be. 

2.1. Helynevek. – A leggyakrabban el�forduló névtípus a helyneveké; a hírportálon 
74 cikk (38%) olvasható ebben a témában. A legtöbbjük (28 cikk) utcanevekkel kapcso-
latos, legtöbbször névváltoztatásról szóló híreket közöl. Megtudhatjuk, hogy lecserélik 
az utcaneveket Dombóváron és Pécsett, s a f�városban is folytatódik az átnevezés. A ha-
táron túli magyarok utcanévtáblás „helyzetébe” is bepillantást kapunk: visszakerülnek a 
hagyományos magyar nevek a romániai Halmiban, kétnyelv� utcanévtáblák lesznek 
Marosszentgyörgyön, magyar utcanevek Szatmárnémetiben, Kolozsváron pedig megvál-
toztatták a Dsida Jen� utca nevét. Távolabbi országok utcaneveir�l is kapunk híreket: 
például kamerával védekezik a Fucking nev� osztrák falu, mert ellopják az utcanév-
táblákat a turisták; Spanyolországban a legnépszer�bb utcanév a Cervantes; s magyar 
utcanév is van Spanyolországban, Gödöll� spanyol testvérvárosában ugyanis egy utca a 
magyar város nevét viseli.  

A következ� a településnevekkel foglalkozó hírek csoportja (18 cikk). Közülük 5 
egy-egy település nevének eredetével foglalkozik. A Zsid településnév kapcsán felmerül 
az a kérdés is, hogy miért kell egy Árpád-kor óta él� településnevet megváltoztatni. 
Megtudhatjuk, hogy szaporodnak a rovásírásos helységnévtáblák, illetve azt is, hogy bi-
zonyos településeken lesznek roma nyelv� helységnévtáblák. Érdekességként merül fel a 
településnevek (vélt vagy valós) etimológiai jelentésének azonossága a skót Dull, az 
amerikai Boring és az ausztrál Bland települések esetében (’unalmas’).  

 Országnevekkel kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik 6 cikk. A napi aktuálpolitikai 
események irányították a figyelmet a Macedónia és Makedónia nevek eredetére, valamint 
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a Palesztin Állam új nevére. A Grúzia – Georgia névváltoztatási vitáról is olvashatunk, 
illetve arról, hogy mindennek milyen visszhangja volt más országokban.  

5 írás számol be arról, hogy milyen neveket kaptak legújabban a kisbolygók. Meg-
tudhatjuk, hogy Gárdonyi Gézáról és más magyar írókról neveztek el több mint 25 kis-
bolygót, illetve azt is, hogy már ezen a területen is folynak viták az elnevezés jogáért.  

A tájegységek neveivel 3 írás foglalkozik. A Galicia és Galícia nevekr�l megtudhatjuk, 
hogy miért hasonlítanak egymásra, és mib�l ered különbségük. Felmerül a kérdés, hogy 
sért�-e a Felvidék szóhasználat, s arról is értesülünk, hogy a Kárpát-medencét más népek 
Pannon-medencé-nek nevezik.  

A többi helynévtípusról csak 1-1 cikket találunk. A hegynevek a japán hegyek egy 
tipikus elnevezési motivációja kapcsán kerülnek szóba: a Fudzsi jellegzetes formájára 
hasonlító hegyeket valamilyen Fudzsi-nak nevezik. A szigetnevek témakörébe tartozó 
hír szerint a kínaiak kínai hivatalos nevet adnak a Dél-kínai-tengeren található szigeteknek, 
ezzel is er�sítve jogukat az adott területek fölött. A kontinensek nevének témaköréhez 
kapcsolható az a cikk, melyben Európa nevével, annak etimológiájával foglalkoznak. 
Ide sorolódik az a kérdés is, hogy hol lehetett a titokzatos Punt, az ókori egyiptomi fel-
jegyzések alapján ismert vidék.  

A helynevekkel foglalkozó cikkek csoportjába sorolhatók azok az írások, amelyek a 
toponimákkal kapcsolatos további alkalmazott névtani kérdésekkel foglalkoznak. Így 
például HEGED�S ATTILA „A helynevek helyesírásáról” cím� írásában felsorolja javasla-
tait, melyekkel egyszer�síteni lehetne a jelenlegi szabályozást. KÁLMÁN LÁSZLÓ egy ol-
vasói kérdés kapcsán beszél a helynevek toldalékolásával kapcsolatos tendenciáról, mely 
szerint a Magyarországon található települések neveit másképpen toldalékoljuk, mint a 
Magyarországon kívüliekét.  

2.2. Személynevek. – Ez a következ� névtípus a tulajdonnévi témát bemutató cikkek 
gyakorisági listáján. Összesen 58 (29%) írás foglalkozik személynevekkel; ezeket a téma 
jellege és a vizsgált névtípus szerint szintén több kategóriába sorolhatnánk. Találunk eb-
ben a témakörben olyan írást, amely egy nép, például a mongolok jellemz� névadási 
szokásait mutatja be. Megtudhatjuk, hogy Amerikában a névkutatók a személynevek val-
lomásai alapján következtetnek a rabszolgák eredetére. Csak részben kapcsolódik e cso-
porthoz PÉLI PÉTER írása a diktátor és nyelvújító Türkmenbasy türkmén elnök nyelvi 
kérdésekben hozott döntéseir�l.  

A személynevek kapcsán alkalmazott névtani kérdések is felmerülnek. Foglalkoznak 
például a tulajdonnevek fordításának nehézségeivel, a Harry Potter-regények beszél� ne-
veinek fordítási stratégiáit hozva fel példaként. Olvashatunk arról, hogy hogyan kell az 
idegen neveket, még specifikusabban pedig a portugál személyneveket kiejteni. Két 
cikkben is felmerül az a kérdés, hogy manapság miért köznevesülnek a politikusok nevei, 
például orbanizálódás, eldemszkyzés, gyurcsánykodás, illetve az Egyesült Államokban 
santorum ’blamálás’ (Rich Santorum neve alapján). Ugyancsak a személynevek téma-
köréhez kapcsolható az a cikk, amelyb�l megtudhatjuk, hogy Egyiptomban megtalálták 
Apriész fáraó (Kr. e. 589–570) névtábláját. 

A személyneveknél is érdemes külön névfajtánként megvizsgálni a cikkek tartalmát, 
gyakoriságát. A csoporton belül a keresztnevekkel foglalkozó írások a leggyakoribbak 
(30 cikk). Ezek esetében is különböz� típusú és témájú cikkeket olvashatunk: vannak 
egy-egy átfogóbb kérdéskört megragadó írások, például a bibliai személynevek etimológiai 
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jelentésér�l, illetve olyanok is, amelyek egy aktuális hírt közölnek, például Snoop Dogg 
névváltoztatásáról. Az els�ként említett típusba tartoznak azok az írások, amelyek bemu-
tatják, melyek voltak a legnépszer�bb nevek Európában, illetve Amerikában az utóbbi 
száz évben. Több írás is foglalkozik a névválasztás magyar és más országokbeli jogi 
szabályozásával. (A román névpolitikai helyzet változása kapcsán felmerül például a 
kérdés, hogy a névválasztás szabadsága lehet-e káros, valamint bemutatják, hogy az 
1960-as évek óta milyen volt, illetve milyen nem volt Romániában a névválasztás jogi 
szabályzása, és ennek milyen következményei lettek.) A 31 cikkb�l 6 ehhez a témához 
kapcsolódik. A kérdés er�s társadalmi vonatkozását és aktualitását emellett az is mutatja, 
hogy ezekhez a cikkekhez szóltak hozzá a legtöbben. 4 írás foglalkozik egy-egy nemzet 
jelenkori vagy múltbéli névdivatjának különböz� jellemz�ivel. Megtudhatjuk, hogy a 
középkori Angliában a Vilmos és az Aliz volt a két legnépszer�bb név, manapság pedig 
az Oliver az újszülötteknek leggyakrabban adott férfi keresztnév Nagy-Britanniában. 
Amerikában a szül�k névadási szokásait a vallási motívumok és a modern média is je-
lent�sen befolyásolja, derül ki egy cikkb�l, melynek kiindulási pontja a jelenlegi ameri-
kai elnök nevének ritka volta. Egy másik írás arról tudósít, hogy a virágok ihlette n�nevek 
f�ként az uralkodón�k, úrn�k, a magasabb társadalmi réteghez tartozó n�k körében vol-
tak gyakoribbak Magyarországon. Arról is olvashatunk, hogy a szikh valláshoz tartozók 
a feln�ttkor határán bizonyos vallási rítuson esnek át, melynek során minden személy 
felveszi ugyanazt a (nemének megfelel�) második nevet (férfiak: Singh, n�k: Kaur).    

A keresztnevek csoportján belül a második típusba tartoznak azok a hírek, amelyek 
egy aktuális eseményr�l számolnak be, s általában egy személyhez, egyetlen névválasz-
táshoz kapcsolódnak. 2 írás is foglalkozik az újonnan megválasztott egyházf�, Ferenc 
pápa nevével, névválasztásának indítékával, illetve ezzel összefüggésben az el�z� pápák 
névválasztási gyakorlatára is utalnak. Egy-egy különleges, furcsa névválasztásról is be-
számolnak a nyest.hu-n: egy amerikai üzletember a Tyrannosaurus Rex nevet vette fel; a 
Bechkam házaspár Harper Seven-nek nevezte el negyedik gyerekét; Like lett a neve egy 
izraeli házaspár gyermekének; Svédországban valaki a Q nevet viseli. Megtudhatjuk, 
hogy a nem mindennapi celebnevek sora már a múlté: egy angol fordító cég olyan esz-
közt hozott létre, amely száz nyelven ellen�rzi a nevek etimológiai jelentését. Így elke-
rülhet� lesz az olyan nevek választása, amelyeknek a száz nyelv valamelyikén negatív 
vagy nevetséges konnotációjuk van (például Tom Cruise és Katie Holmes lányának, 
Suri-nak a neve japánul ’zsebtolvaj’, franciául pedig ’besavanyodott’). 

Ebben a csoportban is találunk olyan cikkeket, amelyek a nevek használatának egyes 
kérdéseivel, például a keresztnevek el�tti nével�használattal foglalkoznak. A keresztnevek 
és a családnevek csoportjai között helyezhet� el SIMON ESZTER írása, amelyben hasznos 
információkkal látja el az olvasót a névváltoztatások szabályozásáról, jogi kötöttségeir�l.  

A családnevekkel 15 cikk foglalkozik. 5 írás a családnévviselés különböz� országok-
beli jogi szabályozásával foglalkozik. Olvashatunk arról, hogy Japánban az egy család-
hoz tartozóknak azonos családnevet kell viselniük; Spanyolországban engedélyezik, hogy 
a n� családneve megel�zze a férfiét a gyerekek nevében; Szlovákiában már be lehet je-
gyeztetni magyarul a magyar családneveket, és vita folyt arról, hogy kötelez� vagy fa-
kultatív legyen a n�i családnevekhez kapcsolt -ová végz�dés. Jellemz�en olvasói kérésre 
foglalkoznak egy-egy családnév eredetével (pl. Kálózy, Sepr�). Egy írásból megtudhatjuk, 
hogy Kínában összeállították a ritka és furcsa családnevek gy�jteményét, náluk a ’halál’ 
jelentés� szó is lehet családnév. Kiderül, hogy Amerikában a Washington családnevet 
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visel�k többsége afroamerikai, s arról is tudomást szerezhetünk, hogy ugyanitt már nem 
divat a névváltoztatás. PÉLI PÉTER arra hívja fel a figyelmet, hogy a világsajtóban Kadafi
neve legalább 112 különböz� latin bet�s átírással jelenik meg. (Az OH. egyébként a 
Kadhafi írásformát javasolja, a szerz� azonban a Kadafi változatot preferálja.) 

A személynevekhez tartozó két további alcsoporttal kapcsolatban (nemesi el�név és 
internetnév) 1-1 hírt olvashatunk a tudományos portálon. Megtudjuk, hogy Nagy-Britanniában 
a nemesi el�nevet visel�k napjainkban is gazdagabbak az átlagnál, TAKÁCS BOGLÁRKA
„Minek nevezzelek” cím� írásában pedig az internetes játékokban szerepl� sárkányok 
elnevezésér�l olvashatunk.  

2.3. Intézménynevek. – 12 cikk (6%) tudósít az intézménynevekkel kapcsolatos hí-
rekr�l. Megtudhatjuk, hogy az els� magyarországi médiaértés-oktató központnak pályá-
zaton keresnek nevet; kés�bb az is kiderül, hogy B�vösvölgy lett a neve. Az új nemzeti 
stadion nevér�l is szavazhat a nagyközönség. Arról is olvashatunk, hogy átnevezték a 
Nemzeti Er�forrás Minisztériumát Emberi Er�források Minisztériumá-ra. Néhány isko-
lát is átneveztek, f�leg olyanokat, amelyek korábban egy országos szinten nem vagy ke-
véssé ismert személy nevét viselték. Végezetül egy külföldi hír: a francia szenátus elve-
tette, hogy a francia kulturális intézetet Victor Hugóról nevezzék el. Szintén e csoportba 
tartoznak a légitársaságok, illetve a repül�terek neveivel, névváltoztatásaival foglalkozó 
írások. Olvashatunk például arról, hogy a prágai Ruzyné repül�térnek Václav Havel 
Airport lesz az új neve. WENSZKY NÓRA több szempontot átfogó írása a légitársaságok 
neveit mutatja be, és néhány jellemz� névválasztási sajátosságra hívja fel a figyelmet. Itt em-
líthetjük meg az id�szaki rendezvények neveit is (J. SOLTÉSZ 1979: 98): megtudhatjuk, 
hogy a budapesti Széchenyi gyógyfürd� programsorozatának a Szecska nevet választották.  

2.4. Állatnevek. – A hírportálon található cikkek gyakorisága szerint az állatnevek 
csoportja a következ�, ide 10 írás (5%) sorolható. Az állatnevekkel foglalkozó írások 
mindegyike hírjelleg�, arról számolnak be, hogy egy-egy állatot, legtöbbször egy állat-
kert újszülött kedvencét hogyan nevezték el. 

2.5. Emberi alkotások nevei. – Ezekr�l 7 cikkben olvashatunk (4%). Itt is kizárólag 
hírjelleg� írásokkal találkozunk. Megtudhatjuk, hogy a BKV egységesíteni szeretné a 
megállóneveket. A hídnevek csoportjába 3 hír tartozik: beszámolnak például arról, hogy 
a Lágymányosi híd új nevet kap. A toronynevekkel kapcsolatban arról olvashatunk, hogy 
a Big Ben új neve ’Erzsébet-torony’ lett. A tárgynevekkel foglalkozó írások közé sorol-
ható egy hajónévr�l és egy m�hold nevér�l beszámoló hír.  

2.6. Márkanevek. – Az ebbe a névfajtába tartozó tulajdonnevekr�l 6 cikk számol be. 
Az Apple és a Microsoft harcol az AppStore-ért (mobil digitális elektronikai és más szó-
rakoztató elektronikai készülékek szoftvereit forgalmazó kiskereskedelmi szolgáltatás).
Egy kis maláj étterem pedig pert nyert a McDonald’s ellen az Mc használatának jogossá-
ga kapcsán. Egy hír arról számol be, hogy a márkanevek „világában” is divat lett a retró.  

A hírportál munkatársai egy provokatívnak is nevezhet� téma tárgyalásával újabb 
megválaszolásra váró kérdést vetnek fel: vajon miért n�i neveket adnak a dizájner-
drogoknak? E neveket a márkanevek csoportjába sorolhatjuk, és nagy kezd�bet�s írás-
módjuk is arra utal, hogy tulajdonnévnek tekintettjük �ket.  
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2.7. Átmeneti típusokkal foglalkozó írások. – Az ismeretterjeszt� hírportálon 15 
(8%) olyan írást találunk, amelyek nem tipikus tulajdonnevekkel foglalkoznak. Népne-
vekkel 5 írás foglalkozik, általában tágabb kontextusba helyezve az adott kérdéskört. 
A baltikumi nép- és ország nevek eredetének lehetséges magyarázatát vizsgálja meg 
FEJES LÁSZLÓ, GRÉTSY GÁBOR pedig a cigány, roma, dzsipszi népnevek eredetér�l, 
használati körér�l, politikai korrektségének kérdésér�l ír. Ehhez kapcsolódóan olvashat-
juk egy másik cikkben, hogy Romániában a ’cigány’ jelentés� �igan szóra változtatnák a 
roma kisebbség megnevezését a hivatalos állami dokumentumokban. Más írások egy-
egy új elnevezésr�l számolnak be; például megtudhatjuk, hogy hüll�fajt neveztek el Le-
ninr�l, és nevet kapott két új szupernehéz elem: a livermorium és a flevorium.  

2.9. A névtanhoz lazán kapcsolódó hírek. – A hírportálon a „Tulajdonnév” címszó 
alatt olyan írásokat is találhatunk, amelyek jóval lazábban kapcsolódnak a névtani té-
mákhoz, mint az eddig felvázoltak. A cikkek 7%-a sorolható ide. Ezek általában olyan 
hírekr�l számolnak be, amelyek közvetett kapcsolatban állnak a tulajdonnevekkel. Például 
az „El a kezekkel Schindler listájától” cím� cikk arról számol be, hogy egy argentin író 
bírósági úton szeretné megakadályozni, hogy elárverezzék a lista egyik példányát. 
Ugyancsak ebbe a csoportba tartozik az a 2 hír is, amelyb�l megtudhatjuk, hogy ki kapta 
meg a névkutatóknak 2-3 évente odaítélhet� Kiss Lajos-díjat 2010-ben és 2012-ben. 

2.10. Ami az írások után található. – A „Nyelv és Tudomány” ismeretterjeszt� hír-
portálon, mint említettem, az olvasók lehet�séget kapnak arra, hogy a cikkekhez kom-
ment formájában hozzászóljanak. Ezek a kommentek nem mindig kapcsolódnak szorosan 
az adott íráshoz, az él�nyelvi diskurzusokra jellemz�en itt is gyakran tágabb keretekbe 
helyez�dik a téma; el�fordul, hogy egy téma kapcsán más jelleg� kérdések is felmerülnek. 
Ebb�l a szempontból a cikkekhez kapcsolódó kommenteket két csoportba sorolhatjuk. 
Az els�be azok tartoznak, amelyek témája szorosabban kapcsolódik az adott cikk által 
felvetett kérdéshez. Erre jó példát nyújtanak a névszabályozás kérdéseivel foglalkozó 
cikkek, melyek témája er�sen megosztja az olvasókat. A másik típusban az írás témájá-
hoz lazábban kapcsolódó kérdések merülnek fel a kommentekben.  

Ha az írásokat a kommentek fel�l közelítjük meg, fényt deríthetünk arra, hogy me-
lyek azok a névtani kérdések, amelyek jobban foglalkoztatják az olvasókat. Jellemz�en 
azok a cikkek vannak többségben, amelyekhez az olvasók nem f�ztek kommentet. 
Leggyakrabban a személynevekkel foglalkozó írások után találunk megjegyzéseket, 
ezen belül is a névválasztás jogi szabályozásához, illetve a névdivathoz kapcsolódó cik-
kek keltik fel az olvasók érdekl�dését a leginkább. A helynévtan témakörébe tartozó írá-
sok is népszer�ek ebb�l a szempontból: itt gyakran egy-egy helynév etimológiája kap-
csán indul beszélgetés, valamint az olyan hírekhez írnak véleményeket, amelyek egy 
újabb átnevezésr�l számolnak be. Adott esetben a cikk írója is csatlakozik a kommen-
tel�k sorához, így lehet�ség nyílik a téma közvetlenebb megbeszélésére is. 

3. Zárszó. – A „Nyelv és Tudomány” ismeretterjeszt� portálnak köszönhet�en a kü-
lönböz� névtani témákkal, valamint az ezekhez kapcsolódó hírekkel is szívesen foglal-
kozó olvasó egyszer�en és gyorsan tájékozódhat egy sor érdekes kérdésr�l. Láthattuk, 
hogy a különböz� témák szerint csoportosított híreknek és cikkeknek köszönhet�en az 
érdekl�d�k könnyen eligazodhatnak ebben a „világban”. Minden írás után fel vannak 
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sorolva az adott témához kapcsolódó hasonló jelleg� cikkek, így továbbolvasási lehet�-
séget is biztosítanak. A „Tulajdonnevek” címszó alá sorolt írások, mint láthattuk, na-
gyobb részben helynevekkel foglalkoznak; ezt a csoportot követik csökken� gyakorisági 
sorrendben a személynevek, az intézménynevek, az állatnevek, az emberi alkotások ne-
vei és a márkanevek. A tudományos hírportál a tulajdonnevekhez kapcsolódó hírek, 
adott témák bemutatásával, valamint az olvasói kérdésekre adott válaszokkal fontos sze-
repet tölt be a névtani ismeretterjesztés területén. 
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HELGA ANNA HAINDRICH, Onomastic questions on nyest.hu website 

Since the 1st of June 2009, members of the general public have been able to visit a Hungarian 
website focusing on national and international news and events concerning Linguistic Studies. The 
portal classifies the current news according to their topics; thus, writings on onomastic questions 
can be found under the heading Proper Names. Most relevant articles deal with place names; other 
writings – in order of decreasing frequency – discuss personal names, names for institutions, 
names for animals, names for artefacts, and trade names. The portal not only shares news and 
knowledge, but also offers services such as a help desk for problems in translation, text ergonom-
ics and Linguistics. The opportunity to comment on articles and launch forums or blogs to initiate 
a discourse on topical issues is also provided by the webmaster. The website, by presenting inter-
esting news and topics in connection with proper names, plays a vital role in disseminating factual 
knowledge relating to Onomastics.  


