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A fo]"yóirat a lipcsei Karl Marx Egyetem Elméleti és Alkalma-
zott Nyelvtudományi Osztályának, a Germanisztikai és Irodalom-
tudományi Szekciójának és a Szász Akadémia Nyelvtudományi Bi-
zottságának kiadványa. Időszakosan megjelenő folyóirat, a 60-
as évek elején indult meg,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA5 ebben az évben, áprilisban, je-
lent meg a 30. száma. Foto eljárással és gépi sokszoros!tásban
jelenik meg, nin6senek külön kemény fedőlapjai, 5 m.r az első
oldalon a cim, a megjelenés dátuma és a rovatc!m után kezdődik
az első tanulmány. Nálunk szokatlan az ilyen igénytelen külse-
jü folyóirat, pedig ~ppen a Namenkundliche Informationen iga-
zolja azt, hogy igénytelen külsőben is lehet folyóirat aagyon
tartalmas és hasznos.

Az első /A-val jelölt/ rovat az "Aufsatze und Berichten-
c{met viseli. E rovatban 3-4 rövidebb tanulmány kap helyet,
továbbá itt olvashatunk méltatásokat és ismertetéseket, illet-
ve nekrológokat kelet-német és külföldi névkutatókról, da a
rovatból értesülhetünk a jelentősebb névtudományi értekezések,
kongresszusok lefolyásáról és elöadásairól.

A 29. szám három tanulmányt tartalmaz. Az első Horst Nau-
mann "Vorname - Rufname - Obername" cimd tanulmányának az első
része. A szerző mindjárt tanulmánya elején megállapltja, az
utónevek használata egy közösségtől függéen a társadalmi érint-
kezésben több síkon csoportosítható. Más utónév van bejegyezve
a hivatalos dokumentumokba, másként szólítják az utónév vise-
lőjét a családban, és másként a játszótársak között és az is-
kola osztályközösségében. Ennek a névkincsnek az átfogó és
sokoldalú vizsgálata nagyon fontos. Itt ugyanis világosan el-
különíthető a hivatalos névhasználat a nem hivatalostói, a
nem hivatalos névhasználat pedig már régóta újra meg ójra be-
folyásolja a hivatalos névhasználatot. Sok ma használatos utó-
név a nem hivatalos névhasználatból nóttát lassan a hivatalos
névhasználatba. Az utónevek életében egyes fejlődési tendenci-
ák mindjárt érthetőbbé válnak, ha az utónévhasználat különböző
síkjait alaposan megismerjük. A nem hivatalos utónevek azonban
nemcsak a társadalmi érintkezés slkjain vizsgálhatók és cso-
portosíthatók, hanem a viselők életkora szerint is. S mivel az
utónevek nem hivatalos használatának és jól megkülönböztethe-
tő megnyilvánulásainak legszélesebb kibontakozását a gyermek-
és ifjúkorban találhat juk, Horst Naumann ezért a tanulók utó-
neveit, azoknak különböző változatait vizsgálja meg. ANémet
Demokratikus Köztársaság déli része 17 községében, illetve vá-
rosában 28 ö rőd Lk,:34 nyolcadik és 20 tizedik osztály több
mint 2200 tanulójának gyajtötte össze és vizsgálta meg az utó-
nevét és néyváltozatait. Ennek a vizsgálódásnak az eredményeit
tartalmazza a tanulmánya.

A második tanulmányban Stefan Otto Leningrád utcaneveivel
foglalkozik. A szerző a cikke megírásában a könyvalakban meg-
jelent teljes leningrádi utcanévlistára támaszkodik /Ulicy Le-
ningráda. Leningrád 1971/. Leningrád különleges történelmi
szerepe - állapítja meg a cikk szerzője - a város névállomá-
nyában világosan tükröződik, de utcáinak névadástórténete bi-
zonyos tekintetben politikai. gazdasági. katonai. kulturális
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és földrajzi tényezők rögzítése is egészen a szocialista nagy-
város Ój funkciójáig. Már az utcanevek közszói részének nagy
bősége is különféle sajátósságokra utal: ulica, naberezsnaja,
pereulok, projezd, alleja, sosszé, linija, dacsa, poselok, do-
roga, bulvár, polje stb. Az utcanevek két nagy csoportját kü-
löníti el. Az első csoportba a régi utcanévtipusok tartoznak,
pl.: Goncsarnaja ulica /Fazekas utcai, Gavanszkaja ulica /Ki-
kötő utcai, Visnyevaja u~ica /Meggyfa utcai, Verhnaja ulica
/Felső utcai, Bolsaja ulica /Nagy utcai, stb, A második cso-
portba azokat az utcaneveket sorolja, amelyek a Nagy Októberi
Szocialista Forradalom után keletkeztek, pl. proszpekt Lenina,
pereulok Iljicsa, ulica Uljanova, ulica Bolsevikov, proszpekt
Metallisztov, ulica Akagyémika stb. Megvizsgálja az utcaneve-
ket szerkezeti szempontból is a szerző,

A harmadik tanulmány c!me: "Einige Oberlegungen zu Orts-
namen indianischen Ursprung5 in Kuba" /Néhány gondolat a kubai
indián eredet~ helynevekről/, szerzői: Matthias Perl é5 Sergio
Valdes. A spanyol nyelv kubai változatának különlegességei az
afrikai, az indián nyelvekből, az angolból és a franciából
igen szép számmal átvett lexikai egységek miatt főleg a szó- .
készlet ben mutatkoznak meg, de Kuba helyneveiben is vissza-
tükröződnek. A kubai helynevek többsége egyértelmden .panyol
eredetH. A rövid tanulmányban azonban a sz~rzők a nem spanyol
eredetű helynevekre akarnak egy pillantást vetni, mégpedig ki-
mondottan az indián eredetűekre, Három tipust különböztetnek
meg. Az első típusba sorolják azokat, amelyek valamelyik indi-
án nyelvből kapták nevüket. Zömük a szigetaruák nyelvből való,
abb6l az indián nyelvből, 'amelyet Kuba spanyol gyarmatoshá5a-
kor az őslak6k beszéltek. Más indián nyelvekből ia származtak
azonban földrajzi nevek. Ilyenek: ~agua, Majagua, Aguacate
stb. Mindhárom név közszóként is él, és növényt jelent, Az in-
dián eredetű helynevek másik típusába azok a nevek tartoznak,
amelyek a spanyol és valamelyik indián nyelv keveredéséből
származnak, A Güiro de Miranda név például a güiro szigetaruák
növénynév és a spanyol Miranda családnév összetételéből szár-
mazik, A harmadik t!pusba soroltak két különböző indián nyelv
összetételei. A Güira de Macurijés névben a már emlitett szi-
getaruák güira sz6 és egy Haitin lakó indián törzset megneve-
ző sz6 összetételéből származik. A mai kubai spanyol nyelvben
a növény- és állatnevek egy része indián eredetd, ezeknek
azonban nagyobb szerepe és jelentősége van a földrajzi nevek-
ben, mint a köznyelvben,

A rovat két jelentősebb névtudományi konferenciáról ad
tudósítást. Az egyik, a csehszlovákiai Velké Karlovice-i név~
tudomány! szeminárium, amelyet 1975. március lO-töl 14-ig ren-
deztek. A cseh állami tudományos kutatási tervben szerepel
Morvaország és Csehország folyóneveinek az összegyajtése és
eredetük megmagyarázása. Ebben a munkában segítenek az oszt ra-
vai és a brünni pedagógiai főiskolák hallgatói. azok elsősor-
ban, akik diplomamunkájukat a névtudomány köréből !rjá~, A
szeminárium e hallgatók felkészítését t6zte ki célul.

A másik esemény a Zemplinska Siravában 1976, szeptember
20-tóI 24-ig megrendezett VII. Szlovák Névtudományi Konferen-
cia. A konferencián kilenc kérdéskörben vizsgálták az előadók
a tulajdonneveknek a társadalomban betöltött funkcióját. AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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kilenc kérdéskör a következő volt: 1. a szlovák névkutatás
helyzete és programja: 2. elméleti problémák; 3. a toponimia
szerepe a társadalom életében: 4. etimológia és népetimológia:
5. a helynevek állandósulása: 6. ~ személynevek szerepe a tár-
sadalom életében: 7. a keresztnévadás; 8.a személynevek az
irodalomban: 9. a történeti személynévkutatás.

E. Eichler. a folyóirat egyik szerkesztője Frido Metsk
munkásságá~ ismerteti. M~t~k 60. születésnapjára emlékezve.
A nálunk kevésbé ismert tudós. a szorb- kulturális archívum
vezetője. a német tudományos éleiben a szorb nép történetének.
irodalmának. nyelvének kutatásával szerzett hírnevet. és nagy
segítséget jelentettek m6vei a szorb helynévanyag összegyÖjté-
sében és magyarázásában.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI

A folyóirat B-veljelzett rovata a "Neuerscheinungen" /Uj
kiadványok/ címet viseli. Nyolc kiadványt ismerhet meg ebből
~z olvasó. Igen részletesen ismerteti a Zpravodajnak Vladimir
Smilauer 80, születésnapjára összeállított kötetét /Jg. 16
/Praha 1976/ Heft 1./, V. A. Nikonov "Imja is ob~~estvo" /Név
és társadalom/ címa mGvét. kevésbé részletesen az Onoma folyó-
iratnak az 1972-73-as évek névtudományi bibliográfiáját és
egyéb információkat tartalmazó 3. számát /19. /1975/ 1-2-3/,
Otto Kronsteinernek a Bécsben megjelent "Die alpenslawischen
Personennamen" címG tanulmányát, hat s~erzőnekvfLutterer, Ivan,
Kro~á6ek. Lubo s',zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHunáöek és Václav/ "Ptívod zemepism/ch jmen"
címu etimológiai szótárát, amely Prágában jelent meg, és ezer
földrajzi néy eredetét magyarázza; ugyancsak kevésbé részlete-
sen ismerteti a lengyel J. Riegernek és E. Wolnicz - Pawlows-
kának a wartai körzet folyóneveit feldolgozó munkáját, Két is-
mertetett kiadvány egy-egy konferencia anyagát tartalmazza. Az
egyik "The study of the Personal Names of British ls1es· /Ta-
nulmány a Brit Szigetek személyneveiről/ címen az 1975 szep-
temberében Erlangenben rendezett munkaértekezlet anyagát te-
szi közzé. a másik pedig "Binam och slöktnamn. Avransning och
ursprung" /Ragadványnevek és családnevek, Elhatárolásuk és
eredetük/ címen egy 1974-ben rendezett uppsalai szimpozion
anyagát tartalmazza,

Az ismertetett kiadványokon kivül a folyóirat még 16 név-
tudományi kiadvány címét és bibliográfiai adatait sorolja fel
azzal. hogy az ismertetésükre visszatér.

A C-vel jelzett ."Zeitschriftenschau" /Folyóiratszemle/
c!m6 rovatban a Münsterben megjelenő Niederdeutsches Wort és
a lengyel Onomast1ca clma folyóiratok tanulmányait ismerteti
csak cim szerint.

A O. "Hinweise und Mittelungen" /Adatok és közlemények/
rovatban híreket közöl a névtudomány életéből, továbbá felso-
rolja címmel és szerzővel azokat a névtudomány köréből készi-
tett diplomamunkákat, amelyeket a lipcsei Karl Marx Egyetemre
1976-ben nyújtottak be,

összegzésül meg kell állapítanunk azt, hogya Namenkund-
liche Informationen. ez a meglehetősen igénytelen külsej~ fo-
lyóirat nagyon széles kör~ tájékoztatót nyújt a névtudomány-
ban dolgozó kutatóknak. A jelentős európai. sőt Európán k~vü-
li névtudomány1 kiadványok, konferenciák nem kerülik el a fi-
gyelmét. Annál megdöbbentőbb az, hogy magyer vonatkozású do-
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B A C H Á T L Á S Z L Ó zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

10gg81 a foly6irat sok számát átolva8va alig-alig találkozunk.
Igaz, mi is jobban ismerjük az orosz, az angol, az amerikai,
a francia, a nyugat-német nyelvtudomány kie.elked6 .ave1t,
mint a:r.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANQ>L<-bcJ( nyelvtudollány eredményeit.
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