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A két ismert névkutató új, érdekes könyvét jelentette meg

a Nauka Kiadó. A,családnév mint a háromelemű orosz névfonnának

Ikeresztnév, apai név, családné"j'a nyilvántartások számáraZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

L e g f 'o r r t oeabb eleme már régen magára vonta a nyelvtudósokMLKJIHGFEDCBAl A .

A. Reforrnatszkij, Zs. L Zinyin, H. A. Baszkakovl figyelmét.

Az orosz családnevek történetéről és mai rendszeréről szóló

monográfia fő érdeme é-ppen az, hogy egyrészt közvetíti a már

elért eredményeket, másxészt pedig a már ismertek mellett új

módszereket, szempontokat is alkalmaz a családnevek elemzésé-

ben.

Mint a könyvnek a családnevek történetével foglalkozó fe-

zetéből megtudhatjuk, a ésaládnév kialakulása és meggyökerese-

dése évszázadokon keresztül tartó folyamat vo.lt , Már ayxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATIV--XV.

századi birtokösszeirás,ok tartalmaztak olyan jellegű neveket,

amelyek a személynév mellett álltak és esetleg öröklődtek is,

pl. Frjodor KolesznYica/'hintó'/, Jonk~ L~szi_c~ l ' r ó k a ' l . En-

nek ellenére még a lVII. századra sem-alakult - ki Oroszország-

ban egységes szokás a szabadon vándorló papok és nemesek csa-

ládi hovatartozást is jelöl.ő megnevezésére. Csak a XVII--TIX.

században indult meg a városi lakosok körében a családnevek

tömeges eltexjedése, s a ~ századb~fejeződött be ez a fo~

lyamat.

A családnevek kialakulásának történetében visszatükröződ-

nek Oroszország,·történelmének sajátos vonásai, osztálytagozó-

d á a a , A nemesi caaládok tagjai jóval előbb jutottak családi

hovatart~zásukat is jelző családnevekhez, mint a földhözkötött

jobbágyok. Ennek nyilván az örökösödéasel kapcsolatos problé-

mák elkerülése volt az oka. Az 1555-ös Goazudarev rodoszlovec

az egyes nemesi családok története alapján ál1,i:!;ottaössze a
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nemesi családok genealógiáját. A XVIII. század végén N. I. No-

vikov által kiad ott Bársonykönyv a nemesi családok ~redettör-

ténetének még gazdagabb gyújteményét tartalmazza, így a névku-

tató számára különösen értékes lelőhelynek bizonyul. Érdekes

összehasonlításra adnak alkalmat a nemesi családok saját név-

magyarázatai és a nyelvészetileg·bizonyított etimológiák ösz-

szehasonlitása. Szociálpszichológiailag jól magyarázható tény,

hogy a nemesi családok igyekeztek jól hangzó magyarázatot ta-

lálni általuk "közönségesnek" érzett orosz eredet1.1nevükhöz.

A Besztuzsev család például nevét tévesen az angolból magya-

rázza, nem ismeri el a 'szégyentelen' jelentésű orosz mellék-

névből /bessztizsnij/ való származását. Tévesenszármaztatta M.

Ju. Lermontov is saját családnevét a spanyolból. Pedig a cári

archívumban, ahova a költőt nem engedték be, őriztek néhány

dokumentumot a család skót eredetéről. A kutatók nemrég roman-

tikus regényírók fantáziáján is túltevő tényeket tártak fel:

LermorttDvkésói leszármazottja egy Lermont nevú XII. századi

skót bárdnak. A költő egyik őse l6lJ-ban lépett a cár szolgá-

latába, a család így eloroszosodott. A skót bárd másik leszár-

mazottja pedig a nagy angol romantikus költő, Byron őse volt.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,
Igy az utóbbi évek kutatásai alapján már mondhatjuk, hogy Byron

és Lermontov között n~~csak szellemi, hanem, ha távoli is, de

igazi rokonság is fennállott.

A nemesekkel ésa városlakókkal ellentétben a parasztok

viszonylag későn jutottak öröklődő családnévhez. Az évszáza-

dokig helyhez kötött falusiak között voltak, akik csak az

l897-es nagy népszámláláskor kaptak családnevet. A huszadik

század huszas, harminc as éveiben az addig csak apai nevet és

személynevet viselő emberek ezrei választottak maguknak család-

nevet. Ezek a választások önkényesek voltak és jól tükrözték

az akkori idők hangulatát. Ekkor ~zülettek a Pjatyiletkin

/'ötéves tervi'/, Pervomajszkij /'május elseji'í, Kraszno-

flotszkij /'vörös flottai'/, Orgyenonoszcev /'kitüntetést vi-

selő'/ családnevek.
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Az orosz névanyag öSBzetételének vizsgálata is érdekes

eredményeket mutat. A szerzők véleménye szerint a jelenlegi

névállománynak mintegy fele személyné,vbő],képzett alak. A kö-

rülbelül 900 férfinevet- ésMLKJIHGFEDCBA3 0 0 női nevet- tartalmazó pravoszláv

kalendárium anyagáb-ól a hagyományos patronimikus képzőkkel

/-ov, -ev, -ini alkotott nevek sokszor megőri-zték;a keresztnév

kü~nfé~ vá~ozatait. 19y a Koszma kanonikus formájából kép-

zett Koszmin mellett megtaláljuk a népies alakból származó

Kuzmint, a rövidült, illetőleg becézett változatból származó

~t és Kuzmanyát is.

Az orosz családnevek gyakorisági megoszlását a könyv B. O.

Unbegaun felmérése alapján táblázatban szemlélteti. Bár az ada-

tok meglehetősen régiek, egy 19l0-es pétervári felméréséből

származnak, a személynévi eredetű családnevek aránya aligha

változott lényegesen az elmúlt évtizedek alatt. A személynévi

eredetű családnevek között a leggyakoribbak az Ivanov, Vaszil-

jev, Petrov. A közszói eredetűek között a Szmirnov, Szokolov

és Popov vezet. Érdekes a képzők megoszlása is. A nagyon gya-

kori -ov, --ev' és-•.•irr-t::épzŰ"s:::.nev:ekIDi3gCit-t,a-száz leggyakoribbyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- - - . _ . ._._---------' .

családnév listáján a 86~ helyre '-Szorul~,v:is&~a~rÜkább képzőt

tartalmazó Pokrovszkij.

A szerzők különös figyelmet fordítanak vizsgálatukban a

ritkán előforduló, képzőtIen családnevekre. Az általuk gyújtött

hatezer adatból a közsz.ói eredetűeket a szemantikai mezőkhöz

tartozás alapján csoportositják. Megállapítják, hogy ezek kö-

zül a leggyakoribbak a foglalkozásra, rangra, általában az

egyénnek a társadalomban elfoglalt helyére utaló nevek. Ilye-

nek a Vityaz /'vitéz'/, ~ /'kozák'/, .Koldun /'varázsló'/.

Ezt követik gyakoriságban az ember külső, belső tulajdonságai-

ra utalq elnevezés ek, a munkaeszközök nevei, növény- és állat-

nevek. Nagyon ritkák a betegségre utalók, pl. Gripp /'influen-

za'/, ~ /'köhögés'/, a közlékedé~i eszközök és zeneszer-

számok elnevezése, pl. Kareta ./'hintó'/, ~ /'vonat'/,

Baraban /'dob'/.
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Érdekes megfigyeléseket olvashatunk az orosz családnevek

hangsúlyviszonyait tárgyaló fejezetben. Megtudhatjuk például,

hogy a leggyakoribb orosz családnevek egyike, az Iva.l1oVhang-

súlyváltozása milyen szociolingvisztikailag jól elemezhető je-

lenséghez vezetett. A múlt századi ejtés szerint a hangsúly a

második szótagon volt. Ez az ejtés megőrződött pl. Csehov da-

rabjának címében. A huszadik században elterjedt a harmadik

szótag hangsúlyozása. A két forma között társadalmilag is jól

értékelhető használati különbség fejlődött ki. A könyv V. Sza-

janovot idézi: "De hisz nálunk az Ivanovok és a Bikovok külön

nevek. Vegyük csak a hadsereget: aki katona, feltétlenül IvanóvZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

g . hangsúly helyét ékezettel jelölöm. H. Á J , aki pedig tiszt,

legyen akár tizedrangú is, mégis Ivánov. A Bikovval ugyanez a

helyzet. A sorkatona ~, az ezredes vagy főhadnagy pedig

föltétlenül ~."

Szuperanszkaja és Szuszlova könyvét a benne közölt nagy

tényanyag, a módszertani igényesség és változatosság, a bib-

liográfiai hivatkozások gazdagsága hasznos és érdekes olvas-

mánnyá teszik nemcsak a névtan művelői, hanem anyelvtudomány

más területeinek kutatói számára is.

H U S Z Á R Á G N E S

L'UDOVITJIHGFEDCBANOVÁK, K najstar~im dejinám slovenského jazyka

Bratislava 1980., 352 lap

1. Ismeretes, hogyajövevényszavak támpontokat nyújthat-

nak az átadó és átvevő nyelv számára egyaránt. A magyar nyelv

hangtörténetének, elsősorban a magánhangaók történetének kidol-

gozásában fontos szerep jutott a jövevényszavak /közöttük a

szláv elemek/ nyújtotta tanulságoknak. A magyar nyelv szláv

eredetű, orrhangúakat tükröztető szavai /abroncs, galamb,

péntek, rend, menta stb./ kapcsán a szlavisztika atyja,
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