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Az ukrán helynévkutatás eredményeivel egyre gyakrabban Mvja

föl magára a figyelmet. A köztársaságszerte folyó munkálatok legjellem-

zöbb sajátossága az, hogy szervezetten végzik az irány:Ítást az Ukrán

Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete vállalta magára, ahol

munkacsoport foglalkozik a kutatással, az ott létrehozott onomasztikal

levéltár föltárásával, a névtaru karlotékrendszer állandó bövÍtésével.

A felsőoktatási intézménnyel rendelkező városok többségében regioná-

lis központok mtlködnek, amelyek részint önálló vállalkozásokal bonya-

Útanak le, részint pedig bekapcsolódnak az országos föladatok megol-

dásába. A közös munka lehetövé teszi, hogy nagy vállalkozás~ átfo-

gása történjen meg, ugyanakkor arra is gondot forclitanak, hogy ered.-

ményeiket népszerif kiadványok sorában ismertessék meg a nagyközön-

séggel.

Az Ukrajna HidronÍmiai Szótára (a továbbiakban: UHSz.) is közös

munkából született. Az anyag cédulá.zásában, a források föltárásában és

a helyszirú gylljtésben számos intézmény és magánember mLíködöttköz-

re, segltette a közzétevőket, szerkesztőket. Ennek köszönhető, hogy a

a mL{a köztársaság vkrajzi objektumainak több mint 20000 tulajdonne-

vét és ezeknek mintegy 24000 változatát ölelheti föl. Az anyaggylijtést

csak a mozgó vizek (folyók, patakok, csermely ek, erek, árkok, csator-

nák, holtágak, 'deltaágak, vfzesések, horhosok, források stb.) neveire

korlátozták, eltekinteUek tehát az állóvizek neveitől, amelyek leÍrását,

rendszerezését és szótári földolg>zását későbbre tervezik. .

Az UHSz. szerkezete a szótárak szokásos felépÍtését követi. A

terjedelmes és nagyon részletes Előszó (9-13) tájékoztat a mLicéljáról,



·az anyaggylijtés módszereiről. a szerkesztés elveiről. a névcikkek

fölépItéséről. a szótárkészÍtők egymás kozotti munkamegosztásáról stb.

Eszerint az UHSz. legfőbb célja - Ukrajna vizrajzi névkinesének

osszesftésén, le[rásán kívül - a nevek írásának, használatának nor-

malizálása. Az egységes[tésben alapvető szempont volt az ukrán nyel-

vfiség, az ukrán irodalmi nyelv fejlődéstörvényeinek való megfelelés.

Ezér~ a dmszavakból kiküszöbölték azokat a vonásokat, amelyek nem

sajátjai az ukrán helyesÍrás nak vagy helyesejtésnek. Abevezetéshez

csaUakozik még a rövictltések jegyzéke (14-5) •

. Az UHSz. következő része a mintegy húszezer névcikket tartal-

mazó szótári rész (17-641). A cikk élén a használatra ajánlott név-

forma áll cÍmszóként, majd pedig ennek grammatikai jellemzöi következ-

nek (a nem, a genitivus,- a hangsúly jelölése stb., a cÍmnév jelfegétől

fúggően számos alÚpus szerint). Rövic.tltésmutatja az objektum v!zrajzi

tfpusba való tartozását, amely - bevallottan - sok esetben lokális föl-

fogást, helyi elnevezést 1ükröz. Az ilyeneket még akkor is megtartották,

ha volt az irodalmi nyelvben nyilvánvaló szinonÍmájuk.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE z t követi a ~

név lokalizálá..sa, amely részint a hldronÍmiai láncolat formájában való-.

suI meg, részint pedig az egyéb földrajzi környezetre való utalással.

A hldrográfiai lokalizációbanrámutatnak., hogy a dmszóval jelzett. ob-

jektum vize milyen egyéb objektumok közvetítésével kerül a v!.zgy{fjtő

medence fő artériájába. Pl. a Rozvila a Korzsikova jobboldali mellék-

folyója, amely a ~ baloldali mellékága. ami jobbról ömlik a ~a,

amelyik jobbról torkollik az Északi-Donyecbe, ez pedig a Don jobbol-

dali mellékfolyója. A láncolatban természetesen csak a neveket Írják ki

teljesen, a többi információt rövicÚtésekkel adják meg. A névcikkek leg-

terjedelmesebb részében a névváltozatok fölsorolását és dokumentálá-

sát teIé.Ijuk;Ezek lehetnek hengte.níe.k,alaktaniak és lexikaiak. erede-

tüket tekintve pedlg idegen nyelviek, történetiek, archaikus ak, nyelvjá-

rásiak stb. Zárójelben a nyomtatott és kéziratos források rövidítései,

hlvatkozások mt,datnakaz adat eredeti lelőhel:;yére.A névcikkekben

szereplő valamennyi vállozatot a fölt({nés évével közlik.

Az adattári rész szerkesztését a következő munkamegosztással

végezték.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr. M.ZSELEZNYAK:a jobbparti Dnyeper a Pripjaty torkolatá-

tól a Dnyeper torkolatáig; A. P. KOREPANOV:a balparti Dnyeper a

Szozs torkolatától a Szamara torkolatáig; L.T. MASZENKO:az északi
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Bug v!zgy{1jtőterülete;A. P. NEPOKUPN1J:Pripjaty és a Nyugat-Bug

medencéje; V.V.NY1MCSUK:'I'is~-med~nce; E. Sz. O'I'IN:az Azovi-ten-

ger medencéje, Szamara, balparti Dnyeper a Szamara torkolatától a

Rohacsik torkolatáig; O. Sz. SZ'I'RIZSAK: a Fekete-tenger északi part-

vidéke, aSzjan-, Dnyeszter- és a Duna-medence a 'I'isZ<;lkivételével;

K. K. CILUJKO:balparti Dnyeper a Rohacsik torkolatától a Dnyeper és

a Krim torkolatáig.

A következő rész a terjedelmes irodalomjegyzék (645-68) •Nagy

sajnálkozással vettem észre, hogy ebben mindössze két magyarXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm a

szerepel (Bélay Vilmos, Máramaros megye társadalma és nemzetiségei

amegye betelepü1ésétől a XVIIL század elejéig. Bp., 1943.; Györffy

György, Az Árpád-ko$"iMagyarország történeti földrajza. L BP••1963.).

Ha a szerkesztők komo!yan gondolták, hogya 'I'ísza-medence (értsd:

a kár~taljai 'I'isza-szakasz) hidronÍmáit ls közzétesz1k, a többi magyar

forrás íóldolgozásától sem lehetett volna eltekinteni. Ez esetleg úgy lettzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.
volna me-gddrietó,hogyamunkálatokba. bevonják az Ungvári Állami

Egyetem magyar történészeit és nyelvészeit. FölhÍvom továbbá. a figyel-

met, hogya mai névformák föltárására. szervezett helynévgy{ijtő expedt-

ciók csak az ukrán neveket keresték - még a. magyarlakta vidékeken

is. (A szótárban a legnagyobb ritkaságna.k számlt egy mai magyar

nyeM ..adat közlése.)

A szótár utolsó része a minden előfordult névalakot magában

foglaló né~utató.{671-780), amely cirill-,latin- és görögbet{is részre .oszlík.

Az UHSz. kétségtelenül nagy eredménye az ukrán névtudomány-

nak. Arra a célra tökéletesen megfelel, amelyre szánták: az ukrajnai

vfznevek normatív aia.kjainak megá..llapltás.áraés el1erjesztésére. Alkal-

mas továbbá olyan ukrán névrendszerlani eleml2;ésekre,-mint amilyet

O. N. 'I'RUBACSEV tollából már lsmerüpk. (N.azvanyija rek Pravoberezs-

noj Ukrairú A jobbparti Ukrajna fo!yónevei • Moszkva, 1968.). A kárpát-

aljai magyar vfznevek megismeréséhez és a párhuzamos vagy többszQ...

rös névadás tanulmányozásához azonban vajmikevéssé van segÍtségÜnkre.

MEZŐ ANDRÁS

PAUL J. MARRIO'I''I': Oxford Street Names Explained.
Oxford, 1977. 38 p,

Minden bevezető és utószó nélkül, sflri1 sorokban, laponként két

oszlopba gépelve, fotomecha.nika.ieljárás sal jelent meg, ez a kis kiad-

vány. Alfabetikus sorrendben veszí sorra Oxford ezerszáz közterület-
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