
nyeket sora~0z~at fel. A lehető 1~6celjesebb felsorolását ad-

ja a ruszin családneveknek ,js a nem hivatalos családnév funk-

cióját betöltő raB'adványíleveknek, tisztázza melyik családnév-

nek melyik ragadványnév felel meg, szempontokat szolgáltat aihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

r-us zLn családnevek :Lrásának normalizálásához, összegy{fjti, ho-

~yan nevezik meg a különböző családokhoz tartozó férfiakat,

nőket. Kocsis abban a reményben {rta meg munkáját és adta köz-

zé c~alád- és ragadványnévgy{fjteményét, hogy az - majd a k~-

tatói forgalomba kerülve - támpontul·szolgálhat a ruszin mig-

ráció részleteinek tisztázásában, a keletszlovák, lengyel ada-

tokkal összevetve pedig segitséget nyJjthat az elsődleges ru-

szin kirajzás helyének lokalizálásában.

4.11. P. CSUCSKA az ungvári egyetem névtanos szakembere

Kocsis kézira tos gy{ljtése alapján {rta meg a ;üről tan~skodnak

a vajdasági ruszinok antroponimiái? /ld. fentebb L,.6./ c{m{{

elemző tanulmányát. Csucska legfontosabb megállap:Ltásai; a 400

leggyakoribb ruszin családnévzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA75 :'-a szláv, elsősorban keleti

szláv, 25 %-a pedig magyar eredet{{. A ruszin ragadványnevek

15 %-a magyar eredet{l, kis része szlovák, lengyel vagy német,

t~lnyomó többségük pedig keleti szláv. A magyar aredetd ruszin

család- és ragadványnevek aránylag magas száma a magyar-ruszin

kapcsolatok intenzitásáról és tartósságáról tantiskodik. A mai

lmrpát-ukrán nyelvjárás ok családnevei azt teszik valósz{n~vé,

hogy a ruszinok magyar eredet~ családneveik jelentősebbil;: ré-

szét a kárpáti őShazájukból hozták magukkal.

UDVA..TI ISTVÁN

ID.M. KPYTJIHK: IM' fl BAllOro MICTA

KHlB, H ayxo sa ,T I,Y M K a,19'78. 152 p.

Az ukrán helynévkutatásra 1958-ban figyeltünk föl, amikor

az első magyar névtudományi konferencián megjelent a résztvevők

sorában CILUJKO is, az ukrajnai onomasztika kimagasló m«veIŐje.
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Az azóta eltelt ~öbb mint 20 év alatt azonban alig folytató-

dott ez a figyelem, pedig az ott folyó munkából érveket sze-

rezhettünk volna tudománypolitikai céljaink megtámogatásához,

ötleteket a névtani tudományos élet szervezés éhez , párhuzamo-

kat igényeink felsorolásában. Héltatni és vitatni kellett vol-

na a magyar helységnevekkel is foglalkozó dolgozataikat /pl.

az ungvári K.HGFEDCBAJ . HALÁSz munkásságát/, és le kellene szdrni a

legfontosabbnak látszó törekvéseikböl a számunkra adódó tanul-

ságokat. Ezek sorából most csak kettőt hadd eml{tsek meg. Az

ukrán névtudomány nagy gondot fordít a ,,-iznévkutatásra, a v{z-

nevek módszeres feltárására és normalizálására /ld. pl. Ukraj-

na hidronimiai szótára - ism. 1~. 3. sz. 61--3/, mi ugyanezt

a munkáihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt még el sem kezdtük. A.másik: Ukrajnában a tudomány-

népszeras{tö, módszertani mtvek sokasága jelenik me& ez a

tény pedig részint igen fejlett és megalapozott névtani hát-

teret sejtet, részint pedig a kutatói bázis széles{tés'ét, az

utánpótlás nevelésének egyik ~tját biztos{tja.

KRUHLJAl~ ismertetendö mŰve a "Tudományos-népszer~ iroda-

lom" sorozat egyik tagj~~ént jelent meg, s a szerző a hazafi-

as nevelés eszközének szánja könyvét. A. Szovjetunióban 1976-

ban törvényt adtak ki a történelem és a kulttira emlékeinek vé-

delméröl, setörvény hatálya alá tartoznak a úelynevek is,

hiszen lia földfelsz:Í.n olyan könyv, amelyben az emberiség tör-

ténete a földrajzi nomenklatúrába.Il van meg{rva" /NáGYEZSDIX/.

Nagy kár azonban, hogy erről az igazságról az előttünk levő

könyv {rója sokszor megfeledkezik.

A.könyvecske három szerkezeti egységre tagolódik. A. rö-

vid Előszó /3--4/ acélmeghatározást és a keletkezési körül-

mények vázlatos ismertetését tartalmazza. Ezt követi a Szótár

/5--147/, amely bet~endbe szedett névcikkekből áll, végül pe-

dig az Irodalom/jegyzék/ következik /148--51/. Ennek jellemző

sajátossága, hogy benne csak orosz vagy ukrán szerzők és m~-

vek találhatók.

a szótári rész több mint ezer ukrajnai helynévvel fog-

lalkozik. A. névcikk élén a hivatalos ukrán,névforma áll, ezt
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követi az objektum közigazgatási helyzetének rövidítése és te-

.rületek /kb. megyék/ szerint valózyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALo.lca Li.z á Lá sa , A. néVlllagyará-

zatot szövegesen adja. Ebben l1é~ tudományosságra törekszik,

m{{vekre és szerzőkre hivatkozik, ritkán közli a helynév első

előfordulásának évét, évszázadáihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt , má.skor azonban megelégszü

a népi magyarázatok, tudálékos névfejtések megismétlésével.

Némelyik névcikkben még tudatosnak látszó torz!tásokkal is ta-

·lálkozunk.

A. több mint ezer helynévből összesen 28 esik a kárpátal-

jai területre, s e körülméliyen kivül nagyobb részüknek egyéb

mag-yar vonatkozásaik is vannak. A·magyarországi ol\'asó termé-

szetesen ezeket a névcikkeket kereste a könyvben, és azt, hogy

a szerző m erm y Lr-e vesz tudomást a nevek nyelvi eredetéről, a

neveket létrehozó történelmi körülményekről. Nos, a magyarok-

rp', a magyar nyelvre való utalás nem ritka a könyvben, a kel-

leténél azonban jóval kevesebb. Nincs szó a magyar névről Al-

sóverecke, BátyÚ, Beregszentmiklós, Csap, ~, Kőrösmező,

Hunkács és Ungvár névcikkében, és nincs szó természetesen a

szláv eredet{{ megmagyarosodott névÍormákról sem /pl. Szered-

nye, Sz La t.Lrra , Szolyva/. Két cikk jellegzetesen a "filius ante

patrem" t{pusú névmagyarázatot képviseli: Csap /139/ és ~

/44/ a szerző szerint a "Íeudális" Csapi, illetve Doll"ai csa-

ládról kapta nevét. - A magyar b~s szó motiválta a Bustina

/Bustyaháza/ magyarázatát: hivatkozik egy magyar bustihaza név-

re, amelynek a jelentése: szom oz-ú hely, bánathely. "Ugyarids

itt az első telepesek Íöldhözkötött és erőszakkal letelepitett

jobbágyok vol tak" /22/. - Sorozatos torz! tások vannak Berehove

/Beregszász/ cikkében. Közli, hogy a XI. század óta ismerjük,

ug)ranakkor keletkezését visszavezeti a római császárság ide-

jére /npeszergin néven határ ~enti település"/. Később - mond-

ja - Lampert magyar hercegé, akiról Lampertházá-nak hfvták.
/
Igy elt{{nik a helynévből a nemkivánatos -~ elem; csakhogy

a történeti adatokban sehol sincs szó -~-ról, mindenütt

Lawpertszásza szerepel /vö. GYÖRFFY I, 532/. Közli, hogya

szláv név Bereg, s ez egy magányos hegyre vonatkozott /11--2/.

Tudjuk jól azonban, hogy Beregszász nevébe az előtag a közeli
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Nagybereg vagy a me gye nevébol került Ivö. ~~z. lo4/. -

Uzshorod cikkében megemlítve sincs az eredeti Ungvár név.

Hukacseve ll> lunk.á.csl KRUHLJAK könyvecskéje szerint a X. szá-

zadtól a Kijevi Rusz része volt 188/, arról azonban nem szól,

hogy hol voltak akkor a magyarok. A név magyarázatára pedig

csak a "mondák" véleményét adja elo: a szabad~gs~ly követ-

keztében eltéro jelentésil ~ I'kín' és 'liszt'l szóból ke-

rekedik ki egy-egy primitív történet-o

KRUHLJAK milvére szerencsére nem egészében az elobbiekből

lesz~hető sajátságok a jellemzők. Azok a magyarázatok, ame-

lyeket a kárpátalján kivüli ukrán helynévtan kimunkált, több-

nyire elfogadhatók, és seg{tik a szerzo által meghatározott

cél teljesülését. Sajnálatos azonban, hogy sz~e vont körén

nem volt képes k{vülre tekinteni, és tudatlanságból vagy cél-

zatosságból több torz magyarázatával a nemes cél megvalósulá-

sa ellen dolgozik.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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