
Pesty Frigyes helynévtárán21~ kiadása remélhetőleg tovább

folytatódik. Célszer~ lenne a további munkát valanilY8n ~ódon

összehangoltabbá tenni. B~Jségessé kellene terulia területki-

választás szempontjait. A j .lenlegi gyakorlatot követve ugyanis

egyes helységek kétszer is közlésre korulhetnek, !:lásokviszont

kimaradhatnak. Különösen névtani szempontból fontos a forrás-

közlési szihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAabá.Lyok gondos betartása, a bet~h~ közlés következe-

tes végrehajtása. Hegoldandó a mutatók egysóbes{tése.

Végezetül szeretném felh{vni a figyelmet arra, hogy mind-

két évkönyvben további, névtani szempontból is érd8kes forrás-

közlések találhatók raég.A Fejér megyei Történeti }"'vlcönyv11/

1977 számában PROKOPP GYULA ford{tásában és bevezetésével ad-

ják közre Bél ~~tyás leirás,~ Fejér megyéről /8J-117/. Az el-

ső katonai felméréshez /1782-1785/ készitett országle{rás Fe-

jér megyére vonatkozó részét EPERJESSY ~U U J közli, az ország-

leirásnak mint k~tfőnel::.alapos ismertetésével. A Szek.szyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAzá r-d í,

Balogh Ádám H~zeum ÉvIcönyvében pedig sZA K Á LY FE::tENCe;azdag

helynév- és személynévanyagot tartalmazó XVII. sz.-i lorráso-

Icatközöl /IV-VL1972-l97V 259-295./.

TOilllAISTVÁN

E.H. llO JIJ iK O B a: Ha H C TO P H H pyC C K ID C R M eH li <P aM H JIH H

M ocK B a, llpocB e~eH H e, 1975HGFEDCBA

1 . A kiváló tudománynépszer~{tő m~ szerzoJe elsosorban

szovjet névtani munkák és saját kutata~ai eredményeire ép{tve

mutat~ be az orosz személynevek történetét, összegzi felfo-

gását a névt~~ról és az antroponimiáról. Annak a ténynek kö-

vetkeztében, hogya szem é Lyn.evek nyelvtörténeti fejlodése lé-

nyegében megegyezik a közszavakéval, a személynevek, illetve

az antroponimia figyelemre méltó adalékokat szolgáltat a nyelv-

tudomány egyéb áGainak, elsosorban a történeti dialektológiá-

nak és lexikológi~nak. Az antroponimia eredményeit nem hagy-
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ha::Ja :fi.;yelmen k{,iil a -celepüléstörténet és a m{ivelődéstörté-

net sem. Ez utóbbi mesállapitását s~euléltetve többw( közöttzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

r-árauihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt a t , ho gy az Ural tájé~cira é s a S::ibériába irányuló orosz

miSTáció történetéről csak a névtan eredményeinek figyelembe-

vételével lehet árnyalt képet raj:GoL'l.l.

2. Az orosz hivatalos személynévadás háromelemll. A szer-

ző egy-e6)" fejezetet szentel a keresztnévnek, az apai névnek,

a csn.Lá.drré vn ek , valamint a csak bizonyos nyelvi rétecel~bcn é-

lő ragadványnevekllek.

Az óorosz nyelvtörténeti korsza.k k or-aí, századaiban minden

szemJly ec;y nevet viselt. E nevek lehettek: halak, állatok ne-

vei: Zajac, Scslli~a, Karaszj tulajdonságot kifejező r:lelléknévi,

igci alah-ul.atok: Do br-yrrya, Holcsallj összetettek: Vszevolod,

Vszjatopolk. Az óorosz személynévadásban tükröiődik a varég,

polovec hatás is /Oleg, Koscsej/. A különböző szociális réte-

gek eltérő jelentést{ vagy szerkezet{i nevet viseltek, az ösz-

szetett és idegen eredetí'{ nevel;:az uralkodó osztály tagjaira

voltak jelleozőek.

A X. század végétől, a kereszténység felvételének idejé-

től kezdve az óorosz s~emélynévadásban megjeleIh.ek az óhéber,

ózörög, latin, araQeus, óperzsa eredetil keresztény nevek. A

XI-XVII. század i nye.lvemlékekben a pogány lvi lági/ és egyházi

névadás szivós k{izdelme regisztrálható. E k~zdelemben a~ egy-

elemd világi t1pusú névadás szinte teljesen visszaszorulto

Nyelven kivüli oka e ténynek az, hogy a pravoszláv egyház po-

z{ciójának megszilárdulását követően a keresztségben minden

személy kapott keresztény nevet. Nyelvi ind1téka pedig az,

hogy az idők folyamán a keresztény nevek hangtanilag és alak-

tanilag asszimilálódtak az orosz nyelvi rendszerhez. A XIV-XV.

századig azonban a világi nevek nemcsak a hétköznapi, családi,

de a társadalmi, ~olitikai életben is megmaradnak, mig az egy-

háztól kapott nevek f~~ciója kizárólag az egyházi-vallási é-

letre korlátozódot·t. Ezt olyan kone t r-ukcLők mu t a t j ák , amelyek-

ben s~embeállitj~( egymással az egyházi és világi nevet: Zod~~

po mirszkomu, a v krescsenyiji Nyikolaj v krescsenyiji Joszif,
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1..XIV-XVI. századtól kisérheto rryoiaon az aihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf oLya.ua t , ::lely-

nek során a világi névből ragadyánynév lesz.

Egészen a XX. század elejéig az egyházi nevel: alkották az

orosz keresztnevek többségét. Az első neo eGY1~zi eredetÜ nevek

csak a XIX. század elején jelenne~ oeg, {gy: ~ina, ~ela, T~a-

ra. Számuk csak az októberi forradalmat követően nöYc~szi~ me.:;.

Eredetüket tekintve lehetnek: kölcsönzések: Roza, Adolf; iro-

dalmi forrásra v í.s szamen ő ek . TiCIUr, !;óra; közfőnevek: Revolju-

cija, Pobeda, Oktyabr, Haj j a nemzetl:özi taunkásraoz g 'a Lora és Le-

nin nevéből képzettek: Ninel, ViI, Vilorik, Harleuj óorosz ne-

vek felÚjltásai: Szvjatoszlav, Goriszlavaj stb.

Az orosz keresztnevek csoportja ma is gazdagodik.

Az orosz nyelv végtelenül Gazdag becenevekben. A becene-

vek kb. 213-a -a-ra végződik és közös nem~, tel~t egyaránt je-

löl~etnek ~ím- és nőnemil személyeket is. Ennek ma.:;yarázatát a

szerző abban látja, hogy a becenevek eredetüket tekintve gye-

rekek nevei és igen ősi alakulatok. Az ősszláv nyelvben - mint

cás indoeurópai nyelvekben is - a. gyerekek megnevezéseit nem

különitették el hlm- illetve nőnemre, azok semleges nem~ek vol-

tak. A nyelvtörténeti fejlődés egy későbbi szakaszában eL~ülö-

nültek ugYan nemek szerint, de sajátos ragozásukat megőrizték.

A tövek szerinti ragozás felbomlásával pedig az -~-ra véGződő

fonevek ragozásához csatlakoztak • .ti. becenévképzők igen válto-

zatos jelentés{{ek. Kifejezhetnek kedveskedést, megvetést. csu-

fo16dást, kicsinyltést stb. Az utóbbi hatvan évben, összefüGGés-

ben a társadalmi-politikai változ~sokkal, számos becenévképzo

jelentésváltozáson ment áto

J. Az apai név az apa keresztnevébol gramoatikai Úton kép-

zett névelem. Hai használata érdekes képet mutat: nincs meg a

eyerekek megsz61{tásában, sem a familiáris stílusban, sőt az

irók, szÍnészek nevében sem. Ezzck szemben több nyelvjárásban

az apai név szolgál a köztiszteleben ál16 falusiak megszól{tá-

sára.

Az orosz otcsesztvo 'apai név' szó csak a XVII. században

t~t fel, sHGFEDCBAI . Péter uralkodását követően vált általánossá. A



fejedelmi és bOj'ri csal'dok kör6ben az apa nev6bol alkotott

nevekzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmár az óorosz Icor-ba.n is lilegvoltak, identif'ikáló f'urik--

cihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALó va.L , :L:épzésük még nem t or t én t e::;ysó,::;esen.a mai -ovics,

-evics képző pedig nemcsak patronymiconi-képző f'unkcióban volt

meg, jelölhette az egy családhoz, nemzetséghez tartozó külön-

böző n emz ed ék els; tagjait is. A oagánl.evelek és a ny{rf'aJ~6reg-

re rótt novgorodi nyelvemlékek tan~sága szerLnt az óorosz ko-

ri besz61t nyelvre nem volt jellemző az a;?ai név hasZMIata •.
Itt az azonosit's, pontositás f'unlccióját egészen a XVII. sz,-

zadig a ragadvá.nynevek töltötték be. A XIV-XV. századtól is

:f'91ega hivatali nyelv 61 az apai nevekkel. Az élő nyelvben

a XVIII-XIX. sz'zad folyamán győz csak az -ovics, -evics k6p-

zős alak, bizonyos st:i'.lusrétegekben azonban egészen a f'orra-

dalomig megmaradt~~ az elvon'ssal keletkezett -ov, -ev, -in

.h:.épzős formá.k.

Az orosz nyelvi na t.ás eredményel::ént ma Szovjetunió sz'-

mos nem szláv nyelvébe behatolt az -ovios, -evics k6pző, több

népnél pedi~ még a hagyományos nem szláv apai név képzőt is ki-

szor{totta.

4. A ragadványnevek változékony, mozgékony t:l.pusátal-

l;:otjáka személyneveknek. Fw1kciójuk: a kiválasztás, a diffe-

renciálás. Tört6netük az óorosz korba n~lik vissza, bár sok

esetben nehéz elkülöniteni őket az óorosz világi nevektől. Az

egyházi nevek russzifikálód'sával illetve uralkodóv'vál's'-

val :?árhuzamosan a világi nevek ragadványneveklc6 válta.1;:,'t-

véve azok szerepét. a ragadványnevek fénykora a XIV-XVII.

századra esik, ezt követően v'lik 'Italánoss' az a már koráb-

ban is érvényesülő tendencia, hogy öröklődnek és családnevek-

ké válnak.

5. Hivatalos körülmények között a személynév fontos ele-

me a csal'dnév, melynek lényegesebb jelleozője az, hogy nemze-

dékről nemzedékre öröklődik. Viszonylag Jj alakulat. Csupán a

XV. század tóI figyelhető meg, hogy a valamelyilc egyén.'l.ezkö-

tődő névelem /leggyakrabban a ragadványn~vl egy-egy családon. ~ .

belül öröklődővé válik, - c~ádnévvé lesz. Az öröklődő néve-
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lern megjelenése elsősorban az ural.kodó osztály és a vagyonos

városj ~olgárság névadásában figyelhető meg. Érthető, hisz azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ó érdekük volt a vagyoni, jogi, öröklési viszonyok áttekint-

lletosége. Oroszország különböző területein, illetve különböző

társadalmi rétegeiIlél eltérő képet mutat a családnevek kiala-

kulásának kronológiája. Hág az elnyomott osztályoknál is el-

térések vannak: mig az állami birtokokon élő, az adót közvet-

lenül a kincstárnak fizető parasztoknál korábban, addig a föl-

desúri függésben élő jobbágyoknál későbben alakul ki. A csa-

ládnevet jelentő orosz familija szó a XVIII. században hatolt

be az orosz nyelvbe család jelentésseI, mely az irodalmi nyelv-

ből eltfult. A szó mai jelentése a XVIII. század második felé-

re fejlődött ki, addig a prozviscse 'ragadványnév' szó volt

meg családnév jelentésben is.

A mai családnevek 20-25 ~~-a személynévi eredetit Jelen-

tős a birtokos melléknévi képzőkkel ellátott közfőnévi erede-

t~ családnevek száma is. A családneveknek a ragadványnevektől

való eltávolodásával van összefüggésben az, hogy az elm~lt két

évszázad alatt csökkent az emberi tUlajdonságot, sajátosságot

jelölő melléknévi eredet~ elemek száma. Nőtt viszont a -sz/ij/

képzős, a vonatkozó melléknévi formáj~ családnevek mennyisé-

ge. A -szk/ij/ képző az ural.kodó osztály tagjainak nevében a

bir~okukra utalt, az el.költöző jobbágyok családneveiben pedig

az eredeti lakóhelyre. A képző a ~~. században Oroszország

európai részein divatos családnévképzővé vált~ /~gy gondol-

juk, talán lengyel hatásra isi.

Az etnonimákra visszavezethető családnevek első viselői

valósz{naleg nem oroszok voltak. /Zyrjanov, Tatarinov, Vogu-

lov/. Nincs kizárva allilaklehetősége sem, hogyetnonimákkal

egybeeső orosz közfőnevekből /Zyrjanov lj zyrjen 'meredt sze-

md' emberi, vagy etnonimákból. keletkezett és azokkal. alakilag

megegyező ~ynevekből képződtek /Vogul.ov N vogul 'piszkos,

elhanyagolt ember'/, de oroszok vonatkozásában utalh~tnak a

nemzetiségek által lakott ~rületre, mint származási helyre

is. A családnevek egy hányada pedig idegen eredet~.
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6. POLJAKOVA. könyve számos finnugor vonatkozás~ adata

révén méltán érdemel figyelmet a finnugristák részérol.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAil vi-

lági és egy~zi névadás bonyolult összefonódásának, a külön-

böző névelemek funkciója történeti változásának szemléletes

ábrázolásával értékes az összehasonlító névtudomány számára

is, mivelleirást ad a különböző névelemek használatának sza-

bályairól mind az irodalmi nyelvben;wind a nyelvjárásokban.

UuYA..H.IISTYÁ.~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

AD.u.EK A . ~1Als"'YA..'i.-SZLÁvllPCSOUTOK TÖRTÉz..~ÉHEZ

lA bács-szerémi ruszinok antroponimáil

1. E rövidke közleménnyel a körülbelül negyven ezres lé-

lekszámot kitevG bács-szerémi ruszin lakosság antroponimáira

szeretné~ felhivni a magyar névtanosok és a településtörténet-

tel to gLa Lk oz ó ku t a t ók figyelmét.

A bács-szerémi ruszin nyelv Jugoszlávia Vajdasági Szoci-

alista Tartománya egyik hivatalos nyelve a szerbhorvát, magyar,

szlovák és román nyelvek mellett - tehát államnyelv laz állam-

nyelv kifejezést Bori Imre tanulmányából vettem. Hliy. 1980.

2. sz. 159-162/. A teljességre való törekvés nélküi emlrtern

meg: a ruszin irodalmi nyelv több mint hetven éves m~ltra te-

kint vissza; a vajdasági {rószövetségnek 16 ruszin nemzetisé-

g{i tagja van; a vajdasá~i szkupstina mellett ruszin fordltó-

szolgálat is m~ödik. A ruszin nyelvd oktatás alsó és közép-

fokon történik, de a pedag6gusképzésben felső fokon is megva-

l6sul. Az Újvidéki Rádió és Televlzi6 rendszeresen közvetit

adásokat ruszin irodalmi nyelven, de a verbasz-kulai, a sidi

és a horvátországi vukovári rádióadók is sugároznak ruszin

nyelV« adásokat. Ruszin nyelvd könyveket, periodikákat a Rusz-

ke Szlovo Kiadó bocsájt ki, mely az 1967-es ~jjászervezésétől

kb. 220 szépirodalmi, tudományos-ismeretterjesztő stb. m~vet

jelentetett meg. A tankönyveket és az iskolai célra szánt ru-

szin nyelvd kiadványokat pedig a Vajdasági Tankönyvkiadó ad~
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