A könyv utolsó fejezeteiben
szerző.

Számbaveszi

szán

sult neveknek.

az

kialakulását

ellipszisnek.

névrendszerben

befolyásoló

vizsgálja

tényezők

az absztrahálásnak

Végül a nevek

között a s· zokásos

szerkezetét

az alkotó elemeket, a megkülönböztető és

alap tagokat. A nevek
fejezetet

a nevek

nyeM

és

jelentkező

szabálytalan.

az

között külön
az elhomályo-

megformáIását vizsgálja,

nye.tvjárási jellemzők bemutatása

a

s ezek

mellett föltárja a

a hangtani törvényeken

ki-

vül maradt fejlődést ls.
A szerző
érdemét ezért

végig figyelemmel kisérte
főképp a személynevek

a területtel a finn névtan
mányban hatalmas
levéladat
A

támaszt

mU

hogy az

is. A mU

jelenti. mivel ezzel

mostohán bánt. Ezen kÍvül a tanul-

van.

amelyet jelentős

mennyiségŐ ok-

alá.

a magyar kutatóknak

esetleges

szolgáltat.

eléggé

péIdaanyag

a személyneveket

vizsgálata

azonos

abból a szempontból lehet hasznos,

fejlődési irány vizsgálatához

Módszertanilag

azonban

sokat, mivel földblgozása

csaknem

nem befolyásolja
negyven

példaanyagot

az újabb kutatá-

évvel ezelőtti, fölfogást

tükröz.
MARKKU
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RAlNIO

llénlh lmena kod Srba.
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ifA személynevek
történelmét.

tartalm alt. nyelvének

fejlödését,

íólfogását tülq"özik. és
könyvének

resztneveknek)

horvátegynyelvl1
ls.

lehetővé

magnyilatkozását,

a szerző.

különleges
az

a szerb

szerves
Ezért

részét

alkotják" -

a személyneveknek

nagy terjedelmU szótárukat.

Írja
(kear-

A szerb-

mlndegyike tartalnÍaz ugyan személyne-

de mindeddig olyan teljes
tette volna

vallási

Contosságot tulajdonÍt, és vállalkozott

első

szótárak

szokásait,

pszichológiáját, - élet- valamint világ-

szókincsének

bevezetőjében

r~. hogy összeálIÍtsa

veket

a nép alkotótehetségének

m{ívelődési kapcsolata.i,t, hagyományait,

igényli névtár

személynévrendszer
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nem készü.!!, amely
tanulmányozását.

Érdemes
kisebb

m~gjegyezni, hogy már 1828-ban

terjedelmü

(.liMeCJI OBI,

személynévszótár

nevek

károsságát,

a szlávok

és

fölszabadulás
szerb

után -

görögkeleti

korában

aapcna

terjedő

CJIaBeHCKl!I.)

idegen

való visszctérésre.

a török igáb61 való

nagy figyelmet szenteltek

a személyneveknek.

egyház

~

eredetil

különösen

áJ1al összeá..lÚt9tt jegyz;ékekben

eredetU neveket,

ték az idegen

pa3HH

körében

szerkesztésében

fölszóllt a nemzeti nevekhez

A nemzeti ébredés

A

JOVAN PACIé

l!IJIl!I p1;'tIHl!IKb JIl!I'qHH l!IMerra

amelyben hangsúlyozza

megjelent Budán egy

és

szorgalmazták

mellőz-

a nemzeti nevek

használatát.
A köze~últban

a R askovnlk

dma, népi

lentető folyóirat céljául tilzte ki a nevek
1970 őszén

lentetését.

hogy gyl1jtsék össze
nált neveket.

pályázati

összegyl1jtését

begyl1lt arryeigot

és

megjlj!-

megje-

föl.h.Ívással fordult olvasóihoz,

a ma használatos

kérte,

valamint a ma már nem hasz-

A fölhÍvás nak nagy visszhangja

ről is küldtek a kivándoroltak,

kultúrkincseket

támadt, és még külföld-

vendégmunkások

névadatokat.

MILlCA GRKOVIé 1970/71-ben

közzé

Az egy-

is tette ~ fo-

1yóiratban.
I

Igy lényegében
része,

összeállt

ezt kiegészÍtette

majdnem tizenegyezer
az

előre

sajnos

Mintegy száz

nemzeti értelemben
területéről

a vallásnak
. vallásúak

esetleges

porrto kr.a küldte, és

ponton végezték

használatos
használja

hatása

használata.
ellenőrző

szerbség
a szerző,

gy(ijtötte anyagát,
alakitotta

névrendszere

A szótár

az

és

az anyag

kicédulázott

bővÍtés

kérdőíveket

el ezt az

nagy

nevekkeL

A

céljából

mellékelt

ellenőrzést,- de

külíóldi egy sem volt közötte.
A szótárban

ház

szótárához

adatot ellenőrzés

kijelölt ellenőrző

hozzájuk.

jövendő

az okmánytárakból

igya

szerb

jellegét

egyennek

mohamedán

eltérő jelleg{i.

könnyen

áttekinthető,

után megadja

pontok betUrendes

nem

görögkeleti

a névrendszer

ki. A római kato.likusok és

ezekétől

fölépÍtése

A Bevezető

hiszen

fogalmát történelmi és

a nevek

és földrajzi

és

igen

egyszerU

forrásainak

jegyzékét,

mutatóját. Ré$zletes

liográfiát közöl főleg az utóbbi két évt!zedből,· és

utasMst

a

bib-

ad a szó-

tár használatához.
Ezt követi a szótári
sorolta

rész.

Ebben

be külön-ki..Uöna férfi- illetve
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a cir.wirás

bet(1rendj€ szerint

a női neveket.

Az· eg-yes~~ek-

etimológiáját, kásos

ben a név jelentését

és

zoknak az

pontoknak

lyeken

ellenőrző

lelőhelyeit valamint a-

a sorszámait

közli a szerző,

ame-

a név elöfgrdul1.

A szótár
goszláviai

alapos

gyÜjtői.forgathatnak
során,

és

értékes

magyar névkutatók

a vegyes

ba, s nagyon
Figyelmébe

révén

megőriztek

ajánlhatjuk

az

sok

szerbek

évszázados

szerb

nevelnek

együttélés

név került a magyar-

a m~gyarországi

még ezt a szótári

kel foglalkozó kutatónak,
nagy segltséget

munka, amelyet különös en a jua magyarországi

haszonnal,- hiszen

házasságok

sokat

és

szerb

anyanye!v{iek.

valamennyi történeti

mert múltbeli névanyagunk

nevek-

vizsgálatához

is

nyújthat.

VIRÁG

HORST NAUMANN-

GÁBOR

GERHARD SCHLIMPERT.- JOHANNES

SCHULTHEIS: Das kleine Vornamenbuch. VEB Bibliographisches
Institut. Leipzig, 1978•

.A Német Demokratikus
(Das

Köztársaságban

kleine Vornamenbuch. Leipzig,1967.)

nek utónevet
gógusok;

kereső

és

nek gyakran
ségüket

szülök,

ezt forgatták
igen nagy

teljesitve

bekövetkezett
vet lrjanak.

egész

Az

az

köteles-

KARL PA-

a névkutatásban

magára

ezt a föladatot.

G. SCHLIMPERT a nőieket aolgozta
pedig H. NAtJMANN volt.

új néVkönyvben nem szerepel

gyakori,

akik-

hogy új utónévköny-'

minden olyan

amely ma a'z NDK:"'ban előfordul. A válogatásban
a jelenleg

peda-

ért meg. A névadás

utóbbi években

vállalta

a férfineveket,

munka irányÍtója

kereső

hivatalnokok,

anyakönyvezésében.

azt követelte,

Egy munkaközösség

J. SCHUül'HEIS
föl, az

és

azonban

a gyermekeik-

kellett megküzdeniök

1976 között Úz kiadást

érdeklődés
fejlődés

magyarázatot

anyakönyvező

nehézségekkel

a kivánt utónevek

UL munkája 1966 és
iránti általános

a nevekre

azok 'az

KARL PAUL korryvét
használták

okmányokkal

igazolható
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keresztnév,

a munkaközösség

nevekre

szorítkozik,

