
kérdéseinek megoldását, de a névtannal /antroponímiával/ foglal-

kozó szakemberek is haszonnal forgathatják.
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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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A fejezet második felében a XVIII-XIX. szpzad irodalmi név-

adásának történelmi áttekintését kapjuk. Az egyes irodalmi irány-

zatok jellemző névhasználatát sok példával szemlélteti, így vi-

szonylag gazdag névanyagot tartalmaz az áttekintés.

A szerző véleménye szerint a stilisztikai szerepen kívül a

neveknek poétikai funkciójuk is van. Ez értelmezése szerint a

mú eszmei mondanivalójának szolgálatát, valamint művek közötti

asszociatív kapcsolatok teremtését jelenti. A nevek eme funkci-

óutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj a általában nem s\embetűnő, csak a tág kont extus alapos vizs-

gálatával tárható fel. A II. fejezetben /Névpoétika/ ilyen vizs-

gálatokat mutat be a szerző Puskin, Gogol, Dosztojevszkij néhány

múvét elemezve.

A k~t Liza cÍIDű írásban azt vizsgálja, hogyafőszereplők a-

zonos neve milyen szerepet játszik abban, hogy Puskin elbeszélé-

se Karamzin elbeszélésének travesztiája lett.

Az Anyegin - Pecsorin - Volgin folyónévből származó család-

nevek .együttes vizsgálata a három regény /Pliskin:CBAE. Anyegin,

Lermontov: Korunk hóse, Csernyisevszkij: Prológus/ közötti kap-

csolathoz szolgál adalékokat.

A f~atal Gogol Vij cÍIDű elbeszélésében szereplő két római

névben /Brutus, Tiberius Gracchus - szónoki a demokratikus esz-

mék iránti szimpátia burkolt kifejezését látja a szerző.

Miskin herceg /Félkegyelmű/ és az író Tolsztoj apai és ke-

resztnevének /Lev Nyikolajevics/ egybeesése E. MagazzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAarrí.k véle-

ménye szerint Dosztojevszkij TOlsztojjal folytatott rejtett vi-

tájára utal. Ezt a feltevést'a regény és a főszereplő alakjának

alapos elemzésével, a két író levelezéséből vett idézetekkel

tá:nasztja alá. A tág kontextus ilyen figyelembevétele a szerző

valamennyi elemzésére jellemző, a Bevezetésben ígért komplex

vizsgálati módszer tanúi lehetünk ezen írásokban.

A Zárszó helyett cÍIDű befejezésben E. Magazanik az írói név-

adás tudatos vagy öszt(5nös voltának kérdésével foglalkozik. Meg-

állapítása szerint az írói tudatosság megléte nem kritériuma a

nevek vizsgálatának. A neveknek az irodalmi művekben való je-

lenléte objektív tény, ezért objektíve vizsgálható a névnek a

mu egészében elfoglalt helye, f'unkcí.ó j a , a mű más elemeihez va-

ló viszonya.

A nevek stilisztikai és poétikai funkcióját vizsgáló monográ-
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f~a adalékokat szolgál az irodalmi művek teljesebb megértéséhez,

ugyanakkor :példaként szolgálhat az irodalmi névadás vizsgálatá-

hoz. E. Magazan:ikkönyve egyaránt ajánlható az orosz irodalom i-

ránt érdeklődők és a névtani kutatók figyelmébe.

CSIGE KATALIN

A HUNGAROLÓGIAI INTÉZET TUDOMÁ1~OS KÖZLE~lliNYElNEK

~mVTANI VONATKOZÁSÚ CIKKEI

1 /1969/ - 25 /1975/. sz.

1. sz. /1. évf., 1969. szeptemberi

PAPP GYÖRGY: Kanizsa és vidéke földrajzi neveinek általános

sajátságai /47-53/. A földrajzi nevek keletkezéséről, a termé-

szetes és mesterséges nevekről/ezeket "holt" neveknek tart ja/

mondja el véleményét, majd néhány földrajzi köznévre és a Kani-

zsa környéki névtípusokra hoz példákat. - PENAVIN OLGA: Zala me-

gye földrajzi nevei /207-8/. Ismertetés.

2. sz. /11. évf., 1970. márciusi

MATIJEVICS LAJOS: Földrajzi nevek a szabadkai magyar végren-

deletekben /54-69/. A sze.badkai levéltárban őrzött, 1850-53-ban

készült végrendeletekből közöl neveket szövegkörnyezettel, pon-

tos átírással. Összesen 80 név. - VELIMIR MIF~JLOVIC: Adalékok

a szerbhorvát sZÓk~~~3 magyar jövevényszavain~k tanulmányozásá-

hozGFEDCBA/7cr-83/. Magyar eredetű szava.kat vizsgál a szh. helynévanyag-

ban és személynevekben /pl. surduk = szurdok, at = hát, Uros

a m. úr szóból stb./. - PENAVIN OLGA: Földrajzi neveink gyújté-

sének állása /125-6/. A jugoszláviai magyar névtani kutatások

megkezdéséről és első eredményeiről ad hírt. - MATIJEVICS LAJOS:

Fehértói Katalin, A XIV. századi magyar megkülönböztető nevek

/156-7/. Ismertetés.

3. sz. /11. évf. 1970. júliusi

BÁLINT SÁND()R: Szajin /88-92/. ANagykikizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnd a kÖze2.ébe" :ekvő

~agyar falu újabb kcri történetér51, népr~j=áról szólván :e1so-

rolja a S::ef?;edví.d éké r ő.L b ekoLtö=jt-::e~:cS2.1i.:i:-~e',-e2.t. ::7-éhánysza-

jáni helynevet ::'8 ~j=jl.
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