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nyelvek bonyolult etnogenetikai problémáit vizsgálják./

Az ukrán névtanosok kiemelt feladatai között szerepel, hogy

elkészítS2k az óorosz évkönyvek ukrajnai földrajzi neveinek e-

".;imol.-)giaiszótárát, közremúködjenek egy szláv /össz-szláv/ név-

tani atlasz létrehoz2.sában, továbbá a szláv hidronimákkal kap-

c~olatos problémák feltárása és tisztázása.

Az UNB a továbbiakban is aktívan keresi a névtani kutatások

h~tékonyabbá tételének módjait, megkülönböztetett figyelmet for-

i::t 8Z onorr.asztikai kutatások koordinálás?-ra, publikálási lehe-

~:sé5ek biztosítására.DCBA

l ' . cikkb en hangot kap az a vélemény is, hogy a névtani kuta-utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-,;s.sok tudG:r.inyos összehangolását nagy mértékben segítené a Povi-

i:::'Jlennya UOK /UNE Közleményei/ címú periodika felújítása vagyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

egy névt,mi évkönyv kiadása.

CITPABOQfilliK JIL1l1.HblX L1MEH HAPO.ll:OB PC1lCP.

MOC1\Ba, M3.l.aTeJIbCTBO "PYCCKWW H3bIK", 1979.

574 r;TP.

Milyen nevet kapjon az újszülött? Milyen neveket jegyezhet

be az anyakönyvvezető? Ezeket a mindennapi élet által felvetett

kérdéseket válaszolják meg a névtan szakemberei olyan névgyűj-

temény összeállításával, amely választékot kínál és normaként

szolgál a névadó szü'l őknek és a nevet bej egyző anyakönyvveze-

tóknek - írja A. V. SZUPERANSZKAJA a névkönyv előszavában. A

névadás és névbejegyzés gyakorlatát segítendő jelent meg 1965-

ben Az OSzSzSzK népeinek névkönyve c. névgyűjtemény első kiadá-

sa. /Ilyen céllal jelent meg LADÓ JÁNOS Magyar utónévkönyv c.

mu nká j a is 1971-ben. / A névkönyv első kiadásának példányai ré-

gen elfogytak, sok anyakönyvi hivatalból hiányzik a gyűjtemény.

Ez a l:örülmény indokolta a névkönyv átdolgozott és bóvített má-

sodik kiadását.

A névkönyv az OSzSzSzK 16 autonom köztársaságában, 5 autonóm

terü~etén és 10 nemzeti körzetében élő, 36 nyelven beszélő né-

peinek anyakönyvezhető személynév2.nyagát tartalmazza.

A gazdag névanyagot nyelvcsaládok szerinti csoportosításban
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mutatják be a következő sorrendben:

1. indo-európai jorosz, oszét, zsidó/,

2. altáji /török, mongol, mandzsu-tunguzj,

3. uráli /finnugor, szamojéd/,

4. ibero-kaukázusi /abhá~, dagesztáni stb./,

5. paleoázsiai '/korják, csukcs, eszkimó/ nyelvek nevei.

Minden egyes névjegyzéket az adott nyelv neveinek eredetéről,

használatáról szóló rövid ismertetés vezet be. Az ismertetések-

ből megtudhatjuk, hogy a keresztény /orosz/, muzulmán /tatár,

nogajj, iszlám /baskir, kumik/, buddhista jburját, kalmük/ val-

lás felvétele után az egyes népek ősi neveit /óvó, tulajdonság,

állatnév/ felváltották a görög, latin, arab, perzsa, szanszkrit

nyelvek nevei. A több évszázados használat során e nevek annyi-

ra meghonosodtak, hogy ma már nemzeti nevekként tartják számon

őket. A NOSZF győzelme után szinte mindegyik nyelvben megjelen-

tek orosz és más európai nevek is /Alfréd, Róbert, Félix, Elvi-

~' Aida stb./. Ez utóbbiak a 40-50-es években nagyon népszerű-

ek és divatosak voltak. Napjainkban a nemzeti nevekhez való visz-

szatérés tapasztalható a névadásban.

A nevek rövid jellemzése után következik a férfi és női ne-

vek betűrend szerinti felsorolása: az adott nyelv írásmódjával,

mellette pedig cirill betűkkel átírva szerepelnek a.nevek /pl.

eszkimó férfinév: Awáwak - ABaBa~ finn női név: Lyyli -GFEDCBA]Nnw /.

A névjegyzékekben csak a hivatalos nevek szerepelnek, a becé-

zettzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf'ozmák nem.

A névjegyzékek sorát az orosz nyelv 325 férfi és 180 női ne-

ve nyitja. A kevés szláv eredetű név /pl. Bna~wcnaB / mellett

a névanyag zömét a kereszténység felvételével átvett görögy la-

tin eredetű nevek alkotják. A NOSZF győzelme után keletkezett

~j nevek jpl. PeBMwpa - peBonroQwH Ywpa; nwaMapa - ~waneKTH4eCK~Q
MaTepvlam13lvl stb./ nem gyökeresedtek meg, így a névjegyzékbe sem

kerültek be.

Az uráli nyelvek névanyagában magyar nevek is találhatók.

Ezek bekerülését a szerkesztők azzal magyarázzák, hogy - bár a

magyar nyelvű lakosság zöme a Kárpátont~li területen /Ukrán

SzSzK/ él - az OSzSzSzK nagy városaiban is élnek magyar csalá-

dok. Egy 1959-es statisztika szerinti leggyakoribb férfi /27/

és női /25/ nevek kerültek be a névg~~jteménybe. /Így a Magyar-
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országon ma divatos neveket nem kell hiányolnunk./ A magyar és

orosz írásmód mellett, ahol ez lehetséges, a szerkesztők megad-

ják az orosz ekvivalenseket is: pl. András -utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAH~paw - AH~pe~;

Erzsébet - 8plKeÓeT - EJU13aB3Ta.

Az egyes nyelvek névmennyisége nagyon változó: igen gazdag

például a tatár, baskir, kalmük nyelv névkészlete /csaknem 2000

női és férfi név/, a szelkup nyelvben viszont mindössze 27 név

van /elsósorban a rokonságneveket használják/o

A 36 nyelv névjegyzékét 5 függelék követi. A Néhány név ere-

dete és jelentése C. függelék az OSzSzSzK területén használatos

mintegy 1700 férfi- és 1000 nói név eredetéről laz eddig megál~

lapított forrásnyelvet megjelölve/ és jelentéséről tájékoztat:

pl. AH~pet1 pyc ,DCBA/ V I 3 rpev. AndreiaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA< andreios = MylKecTBeHHVItl;

nar , Andreas/; tié:lTaJIVIfI pyc. MS JIaT. Natalia, dies natalis Domi-

ni = pOlK~eCTBO/. E függeléket nyelvészek, irodalmárok, a nevek

iránt érdeklődők számára állították össze a szerkesztók.

A további függelék a nevek használatával kapcsolatos problé-

mák megoldásához adnak tanácsot.

A II. Függelék felsorolja azon helyesírási és morfológiai jel-

lemzőket, amelyek alapján eldönthető, hogy névváltozatok eseté-

ben különböző nevekről vagy ugyanannak a névnek a változatáról

van-e szó. Önálló nevek például I'e opr-aű - lOpVlVI- Er op ezek te-

hát külön is anyakönyvezhetők. Ugyanannak a névnek a változatai:

BaJIeHTVlHa - BaJI~ AJIeKCefi - AJIewa, ez esetben csak a teljes for-

ma anyakönyvezhető.

A Ill. Függelék az orosz névrendszer sajátos elemének, az

apai névnek / OT4eCTBO/ a képzését és helyesírási szabályait

foglalja össze.

A két utolsó függelék a személynevek deklinációjával, vala-

mint a születés, illetve a név bejegyzésének rendjével foglalko-

zik.

A második kiadásban megjelent, gazdag elméleti anyagot is

tartalmazó névkönyv a Szovjetunióban folyó antroponímiai munká-

latok újabb eredményeként is értékelhető. A nevek nyelvenkénti

csoportosításával jól áttekinthető, könnyen kezelhetó segédesz-

köz, amely jól szolgálja a névadás és névbejegyzés gyakorlati
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kérdéseinek megoldását, de a névtannal /antroponímiával/ foglal-

kozó szakemberek is haszonnal forgathatják.

CSIGE KATALINMLKJIHGFEDCBA

3 . E . MArA3AHJt1K: OHOMAITOETI1KA, ú1.1ll1IIrOBOPflllll1E l!1MEHAIIzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

B .iilllTEPATYPE TAI!IKEHT,DCBAL 1 3 D , - B O llíÍlAKIIY3 CCCP 1978.

145 CTp.

Az irodalmi művekben előforduló tulajdonnevek vizsgálatának

már van némi hagyománya a szovjet névtudományban. Az ismerteten-

dő monográfia szerz6je az orosz· klasszikus irodalomban szereplő

tulajdonnevek, elsődlegesen a személynevek, művészi-poétikai

funkcióját vizsgálja.

A könyv négy szerkezeti egységre tagolódik.

A Bevezetést /3-12/ a Névstilisztika /13-61/ és a Névpoétika

/62-139/ című fejezetek követik, végül a zárszó helyettGFEDCBA/140-

-145/ címmel a befejezés következik.

A Bevezetés a monográfiában használt terminusok értelGezés~t

és a vizsgálati szempontok megjelölését tartalmazza. A sze~z5

hangsúlyozza, hogy a neveket vizsgálva komplexitásr~ törekszik.

AzI. fejezet /Névstilisztika/ a tulajdonnév jelentés~ani

kérdéskörének tárgyalásával indul. Az .idevonautsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt koz ó hag7cr:/c<,-os

és újabb nézetek vázlatos ismertetése után a szerz5 kjzli 3eJq~

állásfoglalását: a tulajdonnév a nyelv olyan kategéri:'j?, ar2ely-

ben együttesen van jelen az absztrakt és konkrét jelentés.

A továbbiakban a tulajdonnevek stilisztikai f'unkc í ó t.ne.xfor-

rásait veszi számba a szerző. Rámutat a nevek hariga Lakj ábar; rej-

lő stilisztikumra /alliteráció, asszonánc stb./, a nevez szoci-

ális elkülönültségéből adódó jellemző erőre /plebejus, "e.risz-

tokrata" névstb./

A köznévi jelentésen alapuló /Korobocska, Szobakevics/ "be_

szélő nevek" mellett nagyobb jelentőséget tulajdonít a bonyo Lu l>-

tabb asszociációkat keltő köznévi eredetű neveknek. jEzeket is

a "beszélő nevek" közé sorolja/o Véleménye szerint az ilyen ne-

vek stilisztikai hatása intenzívebb, mert a rejtett jelentés

felfejtése nagyobb aktivitást igényel az olvas6tól. /~Ianyilov,

Abdulin stb./
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