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1. Az Onoma (gör. ’név’) címő folyóiratot 1950-ben alapították, az ICOS (Inter-
national Council of Onomastic Sciences) által szervezett 3. névtani kongresszus javasla-
tára. A folyóirat kezdetben országok, illetve nyelvek szerinti csoportosításban közölte a 
legfrissebb névtani kiadványok bibliográfiáját, illetve tartalmi áttekintést adott a leg-
újabb onomasztikai periodikákról, kiadványokról. A kötetekben megjelentek az indoeu-
rópai nyelvterületre vonatkozó tanulmányok is. A folyóirat 1993-ban alakult át évente 
megjelenı kiadvánnyá, amely már tematikusan, egy központi téma köré szervezıdıen 
közöl tanulmányokat. A folyóiratot a szervezet tagjai ingyen megkapják. A megjelenı 
publikációk mind lektorált írások. A cikkek többségét angolul olvashatjuk, de elıfordul-
nak német vagy francia nyelven írt tanulmányok is. Újabban a tanulmányok összefogla-
lója mind a három nyelven megtalálható a kötetekben. Az Onoma egy-egy számának 
létrehozásában a szerkesztıt egy – a kötet választott témájában jártas – vendégszerkesztı 
is segíti. A kezdetektıl, 1950-tıl 1999-ig 34 szám látott napvilágot. 2000-tıl minden 
évben megjelenik egy kiadvány, bár több éves késéssel: jelenleg a 2004-re datált 39. 
szám lehet a kutatók kezében, de a 2005-re datált 40. szám tartalmáról is értesülhettünk 
már az internetrıl (http://poj.peeters-leuven.be/content.php?url=journal&journal_code=ONO), 
sıt azt is tudhatjuk, hogy a 41. kötet az onomasztika elméleti kérdéseirıl fog tanulmányo-
kat közreadni.  

A folyóirat kapcsán feltétlen szólnunk kell annak magyar vonatkozásairól is. 1953-tól 
az Onoma egyes köteteiben folyamatosan jelen volt a magyar névtani bibliográfia. Több 
összefoglaló írás tudósított a magyar névtani kutatások eredményeirıl. Egy-egy számban 
önálló tanulmánnyal képviselte a hazai névtant Kálmán Béla, Sipos István, J. Soltész Katalin, 
Benkı Loránd, Ördög Ferenc. Számos magyar névkutatóról közölt a folyóirat születésnapi 
köszöntést (Pais Dezsı, Melich János, Bárczi Géza), illetve nekrológot (Melich János, 
Kniezsa István, Gáldi László, Mikesy Sándor, Moór Elemér). Az Onomában megjelent 
magyar vonatkozású közléseket egy kötetben összegyőjtve olvashatjuk a 2002-ben Deb-
recenben kiadott Onomastica Uralica 1c (szerk.: NYIRKOS ISTVÁN) számában.  

2. A 2002-ben megjelent folyóirat vendégszerkesztıje a svéd MATS WAHLBERG. A kötet 
a Svédországban 2002-ben megrendezett 21. Nemzetközi Névtudományi Konferencia 
apropóján a skandináv névadásra fókuszál. Öt ország (Dánia, Finnország, Izland, Norvégia 
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és Svédország) névtani vizsgálatait mutatja be. A névtudomány az ezen a területen élı 
mindkét nyelvcsalád neveit vizsgálja: foglalkozik egyrészt az indoeurópai nyelvcsalád 
északi germán ágából származó, másrészt az uráli nyelvcsalád finnugor ágához tartozó 
finn és lapp nevekkel. A skandináv névadással foglalkozó szám fıként történelmi orien-
tációjú. Nagy hangsúlyt kapnak benne a helynevekkel foglalkozó tanulmányok, de több, 
a személynevek különféle aspektusait bemutató tanulmányt is olvashatunk. Egy vizsgálat 
kitér a skandináv állatnevekre is.  

A folyóirat elsı részében közölt tanulmányok általános áttekintést adnak az északi 
névadásról (7–95). A fejezet elsı tanulmánya, VIBEKE DALBERG „Megjegyzések a skan-
dináv névtan elméleti problémái kapcsán” (7–21) címő írása az onomasztika általános 
elméleti kérdéseivel foglakozik. KRISTAN BAKKEN  (Névtan és nyelvészet; 21–47) bemu-
tatja a skandináv névtani kutatások fıbb irányzatait. A tanulmány foglalkozik a névfono-
lógiával, -morfológiával, -szintaxissal és a nevek jelentésével. A következı három írás 
egy-egy szőkebb területét mutatja be a skandináv onomasztikának. PATRIK LARSSON 
(47–69) a rúnaírással írott személynevek és helynevek legújabb kutatásairól számol be, 
míg HÅKAN RYDVING (69–81) a skandináv országokban megtalálható számi hely- és 
személyneveket mutatja be. KATHARINA LEIBRING „Jószágnevek a skandináv országokban” 
(81–95) címő tanulmányából megismerhetjük az északi országoknak a 18. századtól 
egészen napjainkig terjedı állatnévadási szokásait 

A folyóirat második részében kilenc helynévi témájú tanulmányt olvashatunk (95–251). 
THORSTEN ANDERSSON németül írt munkájában (95–121) az északi helynevek nyelv-
történeti fejlıdését a német helynevek szerkezetével veti össze. PER V IKSTRAND „Szak-
rális helynevek Skandináviában” (121–45) címő írásában azok a kereszténység elıtti 
szakrális nevek kaptak nagy figyelmet, amelyek döntıen hozzájárultak az óskandináv 
vallásról való ismereteinkhez. A skandináv államok gazdag vízneveinek rendszerét ismer-
jük meg SVANTE STRANDBERG munkájából (145–64). Két koppenhágai felmérésen ala-
pul BENT JØRGENSEN írása, amely a város helyneveinek különféle használatára keresi a 
választ (165–79). Egy egyre gyorsabban eltőnı finn helynévtípust, a megmővelt földek 
elnevezéseit elemzi TERHI AINIALA (181–8). Szintén finn helynevekrıl ír GUNILLA 
HARLING-KRANCK (189–92): a svédül beszélı finnek által lakott Åland szigeten található 
mezı-, legelı- és rétneveket elemezte. Izland határainál található helynevekrıl és azok 
kultúrtörténeti szerepérıl szól SVAVAR SIGMUNDSSON (193–203) írása. ÅSE KARI HANSEN 
WAGNER (205–17) a -tuit és a -beuf végzıdéső nevek példáin keresztül vizsgálja a nor-
mandiai skandináv helyneveket. A skandináv helynevek példáival bizonyítja OLA 
STEMSHAUG (219–47), hogy a helynevek kutatása milyen szoros összefüggésben van a 
dialektológiával.  

A folyóirat harmadik része a személynevek kutatásáról tartalmaz írásokat. A Dániá-
hoz tartozó, de lényegében önálló Feröer szigetek személyneveinek ezer év alatt végbe-
ment változásáról adott átfogó képet ANFINNUR JOHANSEN (251–66). Az ezredforduló 
finn családneveinek rendszerét és típusait mutatta be SIRKKA PAIKKALA (267–77). Szin-
tén a családnevekrıl szól RITVA VALTAVUO -PFEIFER (279–92) írása. A kutató a Finnor-
szágban élı svéd anyanyelvőek családneveit vizsgálta. A múltban és napjainkban hasz-
nált izlandi személynevekrıl szólt GURÚN KVARAN  (293–300). GULBRAND ALHAUG 
„Személynevek Észak-Norvégiában” (301–25) címő tanulmánya az észak-norvégiai 
névadás sajátos formáit elemzi, illetve összehasonlítja az észak- és dél-norvég család- és 
keresztneveket.  
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A kötet negyedik fejezetében két tanulmányt találunk. Az egyik a skandináv orszá-
gokban található helynevek összegyőjtésével és azok egységes helyesírásának kialakítá-
sával, illetve a helynevek megırzésének kérdésével (BOTOLV HELLELAND 325–57), a 
másik a személynévadás törvényi szabályozásával (EVA BRYLLA 357–70) foglakozik. 

3. A 2003-as folyóirat is egy adott földrajzi területre, Észak-Amerikára összpontosít. 
Ennek megfelelıen a meghívott vendégszerkesztı az amerikai THOMAS J. GASQUE. 
Észak-Amerikában mind a tudósok, mind a laikusok részérıl nagy érdeklıdés tapasztal-
ható az ıslakosok nyelve iránt, amely számos helynév alapjául szolgál. 

A kötet elsı részében az észak-amerikai helynevekrıl szóló tanulmányok vannak. 
WILLIAM BRIGTH „Indián helynevek az Egyesült Államokban” (15–39) címő tanulmá-
nyában rámutat arra, hogy az indián eredető amerikai helynevek nem mindegyike „leíró” 
név. MICHAEL MCCAFFERTY (39–57) az amerikai helynevek egyik régi rejtélyét, Wis-
consin nevének eredetét igyekszik megfejteni. Igen gazdag adattárral egészítette ki írását 
GRANT W. SMITH (57–73), aki a 19. század elıtti észak-amerikai pidgin nyelvbıl, a 
chinook jargon nyelvbıl vezette le jó néhány Washington állambeli helynév eredetét. 
Francia nyelvő munkájában ALAIN LAPIERRE (75–84) a francia földrajzi nevek jellemzı-
inek bemutatásán keresztül tárja föl az Egyesült Államokban található francia eredető 
helyneveket. 

A kötet személynevekkel foglalkozó második fejezetét az észak-amerikai személynév-
kutatás 1990–2003 közötti, EDWIN D. LAWSON által készített bibliográfiája nyitja (87–118). 
A felsorolt tanulmányok között találhatunk egy magyar vonatkozásút is (MICHAEL 
NOGRADY 1994. Surname derived from Hungarian ethnic denominations. Onomastica 
Canadiana 76: 29–40). Ugyancsak találunk magyar névformára való utalást PATRICK W. 
HANKS (119–54) igen alapos írásában, amelyben egyes európai családneveknek a 17–18. 
században végbemenı amerikanizálódását mutatja be. A szerzı részletesen elemzi a 
német, a francia, az ír és a skandináv nevek átalakulásának folyamatát. Szintén a család-
nevek változásával foglalkozik MARC PICARD „A francia-kanadai családnevek kialakulása 
és eredete” (155–80) címő tanulmányában. Egy 1881-es, az Egyesült Királyságban ké-
szült összeírás angliai és walesi listáinak család- és keresztneveit elemezte újszerő sta-
tisztikai módszerekkel D. KENNETH TUCKER (181–216). A 20. századi hivatalos amerikai 
keresztnevek átfogó elemzésének bevezetı gondolatait foglalta össze CLEVELAND KENT 
EVANS (217–34). A Harvard Egyetem kutatói, STANLEY LIEBERSON és FREDA B. LYNN 
„A népszerőség mint ízlésformáló tényezı a névválasztásban” (235–79) címő tanulmá-
nyukban a keresztnévadási szokások változásainak okait tárják föl. 

A folyóirat harmadik részében az irodalmi névadással foglalkozik két tanulmány. 
LEONARD R. N. ASHELY „Tanulmány az irodalmi nevekrıl az Egyesült Államokban: 
elemzés és javaslat” címő munkájában (279–305) az amerikai irodalmi nevek vizsgála-
tához kíván néhány általános szempontot megfogalmazni. Mellette találjuk CHARLES 
VANDERSEE „Elnevezések meghatározó amerikai regényekben: intertextualitás Ellison, 
Vonnegut és Kingston mőveiben” (305–27) címő írását is.  

A negyedik tematikus egységben találjuk CHRISTINE DE V INNE tanulmányát (327–46), 
mely az olyan ohioi vállalatok neveit elemzi, amelyek a tulajdonos családi nevét viselik. 

A kötetet két kritika zárja: EDWARD CALLARY az „Amerikai családnevek szótárá”-ról 
(349–54), THOMAS J. GASQUE pedig az „İshonos amerikai helynevek az Egyesült Álla-
mokban” címő könyvrıl (354–61) írt bírálatot. 
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4. A 2004-es folyóirat az onomasztika tanításával, annak fontosságával és módszertani 
kérdéseivel foglalkozik. A kötet tanulmányai sokféle szempontból igyekeznek megköze-
líteni a névtan oktatásának kérdését. A kötet nyitó tanulmányát a meghívott vendégszer-
kesztı, a norvég BOTOLV HELLELAND írta „Névkutatás és -tanítás: néhány bevezetı 
gondolat” (7–19) címmel. A szerzı általánosan szól e terület tanításának összetett felada-
táról, annak kihívásairól. Hangsúlyozza a névtan interdiszciplinaritását, piaci és tudomá-
nyos értékét, és szorgalmazza a korszerő tanítási módszereket alkalmazó új tankönyvek 
írását. 

A további tanulmányok közül több is egy-egy kutató által vezetett névtani kurzus 
tematikáján keresztül igyekszik képet adni a különbözı országokban folyó névtan-
oktatásról. Az angol W. F. H. NICOLAISEN „A nevek tanítása: személyes beszámoló” 
(19–28) címő írásában összefoglalja mindazt a tapasztalatot, gyakorlatot, amelyet a kü-
lönféle névtani kurzusok, képzések során szerzett. RITVA LIISA PITKÄNEN (29–43) a 
Finnországban folyó kutatásokról, az egyetemeken folyó névtani kurzusokról és a névtani 
PhD-képzésrıl számol be. GRANT SMITH  „A névtan tanítása az Egyesült Államokban” 
(45–61) címő munkájában hangsúlyozza a névtan oktatásának szerepét az irodalmi alko-
tások megismerésekor. ENZO CAFFARELLI (61–76) a Tor Vergata Római Egyetemen 
tartott névtani kurzus anyagának és tapasztalatainak bemutatásával bizonyítja az ono-
masztika interdiszciplináris voltát. DUNJA BROZOVIĆ RONČEVIĆ (77–90) a megélénkülı 
horvátországi névtanoktatást, azon belül is egy új doktori részprogramot (Európa a nevek 
kontextusában) ismertet. A belga JEAN GERMAIN hazája három francia nyelvő egyetemé-
nek (Brüsszel, Liege, Louvain-la-Neuve) 50 éve a tantárgykínálatában szereplı névtani 
kurzusait írja le. A kanadai szerzı, HENRI DORION (99–108) „Helynevek és oktatás: 
néhány gyakorlatias megjegyzés” címő tanulmányban a földrajzi nevek és más tudo-
mányterületek összefüggését hangsúlyozza. KARLHEINZ HENGST (107–25) a névtan taní-
tásának kialakulását, hagyományait vázolta föl a lipcsei névtani iskola történetén keresztül.  

STEFAN HACKL (127–38) a 2003–2004-es tanévben a regensburgi egyetemen tartott, 
„Nevek a közéletben” címő névtani kurzusának bemutatásán keresztül fogalmazza meg 
napjaink egyetemi névtani képzésének kérdéseit. RUDOLF ŠRÁMEK (139–48) a brnói 
Masaryk Egyetemen folyó névtani kurzusok tematikáját mutatja be. RAINER FRANK 
(149–59) egy, a német általános iskolások körében alkalmazott névtani projektet ismertet. 
Az osztrák ROMAN STANI-FERTL (161–8) a földrajzoktatás és a névtan összefüggéseit 
elemzi. „A személynevek tanítása: egy norvég perspektíva” (173–94) címő írásában 
GULBRAND ALHAUG a személynevek tanulmányozásának interdiszciplináris voltát emeli 
ki. STAFFAN NYSTRÖM egy 2001 ıszén, a stockholmi egyetemen történt kísérletet ír le, 
mely a résztvevı diákokkal a torp-ra végzıdı neveket vizsgálta Östergötlandban. INGE 
SÆRHEIM „Helynévkutatás és tanítás: kultúrtörténet és kulturális tapasztalatok” (217–43) 
címő tanulmánya a helynévkutatás módszertani kérdéseivel foglalkozik a felsı tagozaton 
és a középiskolában. A szerzı számos példán keresztül mutatja be, hogy hogyan lehet a 
neveket (fıként a helyneveket) a különbözı szinteken, többféle tantárgy keretében taní-
tani. A dán szerzıpáros, BERIT SANDNES és PEDER GAMMELTOFT (243–63) egy nem 
névtani kurzusban a névtani fogalmak ismeretének és használatának fontosságát, szere-
pét mutatja be.  

A kötet záró tanulmányaiban egy-egy adattár, illetve számítógépes program haszná-
lata áll a középpontban. A holland FERJAN ORMELING (264–74) a földrajzi neveknek az 
internet segítségével történı tanításáról szól, bemutatva az ICA (International Cartographic 
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Association) honlapját (http://lazarus.elte.hu/cet/modules/toponymy/index.html) és használatát. 
NAFTALI KADMON (275–287) a helyneveknek a GIS (Geographic Information Systems) 
segítségével történı egyetemi szintő tanításáról ír. A kanadai HELEN KERFOOT (289–303) 
az Egyesült Államokban folyó földrajzinév-standardizáció folyamatának az oktatásban 
történı alkalmazására ad ötleteket.  

RAÁTZ JUDIT – BACSKÓ MÁRTA 

ACTA ONOMASTICA 48. (2007) 
Fıszerkesztı: M ILAN HARVALÍK  

Ústav pro jazyk český AV ČR, Praha, 281 lap 

1. A cseh névkutatás folyóirata ez évben 16 tanulmányt és a szokásos rovatokat tar-
talmazza. A tíz cseh nyelvő tanulmány mellett három lengyel, két angol és egy szlovák is 
olvasható a többségükben cseh szerzık tollából. 

2. Tanulmányok. – Hat helynévtani, négy személynévtani és hat egyéb névtani kérdést 
tárgyaló tanulmányt tartalmaz a folyóirat. – Helynévtan: M. CZAPLICKA-JEDLIKOWSKA len-
gyel nyelven ír a Délnyugat-Lengyelországban lévı, a cseh határhoz közeli Kotlina 
Kammiennogórska hegycsúcs-, hegygerinc- és lejtıneveirıl (11–21). R. DITTMANN  
tollából arról olvashatunk, hogy a „Kralicei Biblia” 1766-os hallei kiadása hogyan sza-
bott a késıbbiekben is uralkodó irányt az Újtestamentum helyneveinek cseh fordításában 
(22–31). †J. DOMAŃSKI lengyelül ismerteti 14 északkelet-csehországi, középkori folyó-
név etimológiáját és jelentését (32–43). A cseh hegység, Královka nevérıl V. LÁBUS 
értekezik (108–12). P. ŠTĚPÁN a tulajdonnevekbıl -ina és -inka szuffixumokkal történı 
cseh helynévképzést választotta témájául (156–64). A londoni P. WOODMAN angolul ír 
az exonimák tárgykörén belül a cseh földrajzi nevek angol változatairól (176–92). – 
Személynévtan: A nagyszombati M. BELÁKOVÁ szlovák nyelvő tanulmánya szocio-
onomasztikai szempontból vizsgálja az általános iskolás gyermekek becenévképzését (7–10). 
JAN SVOBODA munkájának, a „Régi cseh személynevek” második kötetének kiadása 
körüli problémákról ír L. OLIVOVÁ -NEZBEDOVÁ (125–42). A csehországi Hradec régióbe-
li, 16. századi adójegyzék személyneveit mutatja be S. PASTYŘÍK (143–51). P. ROŽMBERSKÝ 
a 17. század közepétıl a 18. század közepéig terjedı idıszakban keletkezett céhbeli ragad-
ványnevek motivációját és számbeli növekedésének okát fejti ki (152–5). – Egyéb név-
tani kérdések: M. GIGER és P. ŠTĚPÁN a szótárakban meg nem található, így a számító-
gépes adatfeldolgozásban problémákat okozó szövegegységek (pl. tulajdonnevek, szám-
tani kifejezések, internet és e-mail címek, stb.), azaz az ún. „megnevezett entitások” 
rendszerezését tárgyalja (44–53). E. JAKUS-BORKOWA a csillagászattal kapcsolatos in-
tézmények, tudományos programok, asztronómiai és asztronautikai eszközök, valamint 
az őr megfigyelésére szolgáló tárgyak lengyel neveinek strukturális és szemantikai elem-
zésével (54–71), Z. JISKRA a nyugat-csehországi malmok neveinek változásaival (72–8), 
L. KUBA pedig a vonatok, hajók, autók, motorok és repülıgépek cseh neveivel foglalko-
zik (79–107). V. NIKOLIĆ szerbül adja közre a szerb és a horvát nyelvben meglévı Čeh 
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és Bohem népnevek történeti és névtani szempontú vizsgálatát (114–24). W. VAN 
LANGENDONCK leuveni nyelvész angol nyelven írt tanulmányában a pragmatika, a szeman-
tika és a szintaxis hármasának ötvözetében ad definíciót a tulajdonnevekrıl (165–75). 

Diplomamunkákból és szemináriumi dolgozatokból. – A prágai M. HAMPLOVÁ  
munkája Közép-Csehország négy falvának körzetében lévı, ember által nem lakott terü-
letek elnevezéseit mutatja be (193–202). 

Vélemény. – JOSEF KAVKA  cseh geológus a cseh térképeken lévı, tévesen írt hely-
neveket közöl írásában (203–5). 

Recenziók. – Hat önálló, két személynévi és négy helynévi témájú mővet ismertet-
nek cseh nyelven (206–18).  

Krónika. – E részben KAREL OLIVA  életmővének méltatása olvasható születésének 
évfordulója alkalmából (221–31), s megemlékeznek a cseh névkutatás elhalálozott nagy-
jairól, közölve a munkáikból válogatott bibliográfiát (231–8). 

Figyelı. – E rovat névtani híreket és kommentárokat ad közre. Elsıként olvashatjuk 
a Névtani Értesítı 27. és 28. számának recenzióját (240–2), majd német, szerb, szlovén, 
lengyel, bolgár, orosz, ukrán és több cseh névtani kiadvány rövid ismertetését (242–69), 
s mellettük egy magyar vonatneveket ismertetı rövid írást is (268). Ezután a cseh inter-
netes térképek elérhetıségei kerülnek felsorolásra (269–72), majd egy beszámoló követ-
kezik a Cseh Névtani Bizottság 2002–2006-os mőködésérıl (272–4). 

A folyóiratot a szerzıknek szóló tájékoztató, a 2007-ben beérkezett könyvek és fo-
lyóiratok felsorolása, végül a Cseh Nyelvtudományi Intézet nem névtani vonatkozású 
kiadványainak rövid ismertetése zárja. 

HELTOVICS ÉVA  

ONOMASTICA 51. (2006) 
Fıszerkesztı: ALEKSANDRA CIEŚLIKOWA  

Komitet Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, 
Instytut J ęzyka Polskiego PAN, Krakow, 416 lap 

 1. KAZIMIERZ  RYMUT, az Onomastica eddigi fıszerkesztıje 2006-ban elhunyt. He-
lyét ALEKSANDRA CIEŚLIKOWA , a korábbi szerkesztıségi titkár vette át. Az általa és 
ROBERT MRÓZEK által RYMUTról írt megemlékezés nyitja az 51. évfolyamot.  

2. A kiadvány tizennégy tanulmányt tartalmaz; ezek fele személyneveket tárgyal. 
W. PIANKA  a szláv nyelvek nıi személy- és becenévképzésébe integrálódott keresztény, 
zsidó és muszlim névadási hagyományt vizsgálja (129–44); B. HRYNKIEWICZ-ADAMSKICH 
orosz nyelvő írásában a 15–16. századi Észak-Ruténiában köznevekbıl és ragadványne-
vekbıl keletkezett családnevekkel foglalkozik (145–97); A. NARUSZEWICZ-DUCHLIŃSKA 
a lidzbarki kamarabíróság területérıl, a 16–18. századból származó helynévi alapú család-
neveket vesz számba (199–214); I. MATUSIAK Jeziorany körzetének 17–18. századi, 
lengyel és német helynévi alapú családneveit fogja vallatóra (215–28); M. GRAF és M. 
KORZENIOWSKA-GOSIENIECKA a 2000. január 1-je után született poznaniak keresztneveit 
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tekinti át (229–41). H. GÓRNY 19–20. századi emlékiratokban metaforikusan használt 
tulajdonneveket tanulmányoz (242–58); E. JAKUS-BORKOWA pedig híres lengyelekrıl 
elnevezett virágok (klemátisz-, azaz iszalagfajok) neveit vizsgálta (259–69). – A két hely-
névi témájú írás közül K. ZIERHOFFER és Z. ZIERHOFFEROWA a helynevekben történt fone-
tikai változásokat, az akcentus, az archaizmusok, a nyelvjárások és a koartikulációs folya-
matok hatását vizsgálja (73–103); T. WĘGRZYN pedig a Bieszczady-hegység 149 lengyel-
országi hegynevének etimológiájáról, motivációjáról ír (105–28). – A névkutatás egyéb 
területeit öt tanulmány képviseli: R. ŠRÁMEK a szláv nyelvek névtanának kialakulásáról, 
fejlıdésérıl és jelenlegi helyzetérıl számol be, s rámutat a legjelentısebb kidolgozott, 
illetve még kidolgozásra váró területekre (9–26). Három tanulmány is olvasható a globali-
záció hatásairól: E. RZETELSKA-FELESZKO arról ír, hogy a tulajdonnevek körében két 
párhuzamos tendencia fedezhetı fel a szláv országokban: egyrészt a globalizáció érvé-
nyesíti hatásait, másrészt fennáll az igény a tulajdonnevek nemzeti jellegének ırzésére 
(27–35). A. CIEŚLIKOWA  különbözı tulajdonnévtípusokkal példázza a globalizáció hatásait 
a szláv nyelvekben (37–49). L. DIMITROVA -TODOROVA orosz nyelvő írásában a globalizá-
ciónak a bolgár és a lengyel intézménynevekre gyakorolt hatását hasonlítja össze (51–63).  

3. A tanulmányok után 16 (többnyire német és lengyel) munka recenziója követke-
zik, a folyóirat utolsó rovatában pedig az új fıszerkesztı, ALEKSANDRA CIEŚLIKOWA , 
továbbá STANISŁAW ROSPOND munkásságának méltatását, valamint két lengyel névtani 
konferencia beszámolóját olvashatjuk. 

HELTOVICS ÉVA 

NAMENKUNDLICHE INFORMATIONEN 87–88. (2005) 
Szerkesztette: ERNST EICHLER – KARLHEINZ HENGST – DIETLIND KRÜGER 

Leipziger Universitäsverlag, Leipzig, 2005. 467 lap 

1. A Namenkundliche Informationen évente egyszer jelenik meg, az 1990. szeptem-
ber 22-én Lipcsében megalakult Német Névtudományi Társaság támogatásával. A szer-
kesztık a 2005-ös évfolyamtól néhány helyen megváltoztatták a folyóirat eddigi arcula-
tát: a jövıben rendszeresen olvashatunk benne diplomamunkákról, doktori értekezések-
rıl, fiatal kutatók új kutatási eredményeirıl, és a tanulmányok szerzıinek címét is közzé-
teszik. A folyóirat vonatkozó évfolyamának tartalmát a következıkben ismertetjük: 

2. Tanulmányok. – Vincent BLANÁR  „Hogyan alakul a jövıben a névtan elmélete?” 
címő értekezésében a „Namenarten und ihre Erforschung. Ein Lehrbuch für das Studium 
der Onomastic” [Tankönyv a névtani kutatásokhoz. Különbözı névfajták és az alkalmazott 
vizsgálati módszerek] címő tanulmánykötetrıl (ANDREA BRENDLER – SILVIO BRENDLER 
szerk. Hamburg. 2004) fejti ki gondolatait (17–31). HERBERT WOLF tanulmánya történeti 
és kultúrtörténeti adatok felhasználásával Drezda, az Elba Firenzéje elnevezés kialakulá-
sának körülményeit és idejét határozza meg (33–56). WALTER SPERLING írása a döntése-
ket hozó hivatalos szervek figyelmébe ajánlja azt a körülményt, hogy a geográfusok 
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véleményét a földrajzi elnevezések változtatásánál vagy új elnevezések meghozatalánál 
nem veszik figyelembe, pedig arra sok esetben nagy szükség lenne (57–87). WULF 
MÜLLER a francia svájci földrajzi nevek segítségével arra a kérdésre keresi a választ, 
hogy a középkori latin vallis szó ’völgy’,  valamint ’körzet, kerület, járás, megye’ jelenté-
sei között milyen összefüggés mutatható ki (89–98). MAŁGORZATA RUTKIEWICZ-
HANCZEWSKA tanulmánya a patrocíniumokat vizsgálja a lengyelországi víznevekben, 
típusokat különít el, és az egyes típusok eloszlását térképlapokon is szemlélteti (99–111). 
WALTER WENZEL, a kiváló német szlavista az Alsó-Lausitz területén található település-
nevek etimológiájához új, eddig nem publikált, 16–17. századi levéltári adatokat tesz 
közzé (113–35). KERSTIN GEBUHR a Thietmar merseburgi püspök (975–1018) króniká-
jában szereplı Liubusua vár földrajzi helyét próbálja meghatározni nyelvi adatok fel-
használásával (137–50). WERNER MÜHLNER a településnevekben található ópoláb sze-
mélynevek alaktani sajátságait mutatja be, és új szófejtéseket is ad (151–7). Branden-
burg, Holstein és Niedersachsen tartományok településneveiben elıforduló ópoláb sze-
mélynevekrıl a folyóirat már több cikket közölt (2000: 113–19, 2001: 195–204 és 2002: 
96–118). KLAUS MÜLLER ezúttal Sachsen-Anhalt tartomány Altmark és Jerichower 
Land járásaiból olyan településneveket tesz közzé, melyekben kimutathatók az ópoláb 
személynevek (159–69). HELMUT PROTZE a Gölnicbánya legrégibb városkönyvében 
(15–16. század) található személynevekbıl következtet a német–szlovák nyelvi kapcso-
latokra (171–180). ANDREA BRENDLER és FRANCESKO IODICE Alberto Bevilacquával, az 
ismert olasz íróval, rendezıvel és újságíróval készített interjúja bepillantást nyújt az írói 
névadás mőhelytitkaiba (181–92). SILVIO BRENDLER a névkutatásban eredményesen 
alkalmazható új segédeszközrıl, a kartográfiai szoftverrıl ír (193–200). MARGIT HARTIG 
munkája a lipcsei vendéglık névanyagát elemzi, bemutatja az egyes névtípusokat, és 
ismerteti a névadás motivációit is (201–17). 

Recenziók, új kiadványok. – A rovatban amerikai, angol, cseh, holland, izraeli, ka-
zah, lengyel, litván, német, norvég, orosz, osztrák, román, spanyol, svájci, svéd, szlovák, 
ukrán és üzbég kiadványokat ismertetnek (219–347). 

A Folyóiratszemlében a Beiträge zur Namenforschung 39–40. számait (Heidelberg, 
2004–2005); a Blätter für oberdeutsche Namenforschung 38–39, 40–41. évfolyamait 
(München, 2001–2004); a Niederdeutsches Wort 41–45. (Münster, 2001–2004) és a 
Mutterspache 115/1–4. számait (Wiesbaden, 2005); a Der Sprachdienst 49/1–6. évfolya-
mait (Wiesbaden, 2005); a Niederlausitzer Studien 28–31. számait (Cottbus, 1997, 1999, 
2001, 2004); a Lětopis 49–52. évfolyamait (Bautzen, 2002–2005); a Rivista Italiana di 
Onomastica 10/1–2, 11/1–2. (Róma, 2004–2005); a Names 51/3–4., 52/1–4., 53/1–3. (New 
York/Geneseo, 2003–2005) és a Névtani Értesítı 26. számát (Bp., 2004) mutatják be rövi-
den (349–62). 

Közlemények, méltatások. – A folyóirat beszámol a humán tudományok központ-
jában megrendezett konferenciáról (Lipcse, 2003) (363–4); a nemzetközi névtani szim-
póziumról (Zadar, 2004) (365–9); a 16. szlovák névtani konferenciáról (Bratislava, 
2004) (371–4); az Aleksandras Vanagas tiszteletére tartott nemzetközi konferenciáról 
(Vilnius, Litvánia, 2004) (375–9); a Magdeburg ezerkétszáz éves fennállása alkalmából 
rendezett tudományos ülésrıl (Magdeburg, 2004) (381–5); a személynév-tanácsadó 
megalakulásának tizedik évfordulóján tartott emlékülésrıl (Lipcse, 2005) (387–96); a 
több nyelvet használó területeken a kisebbségek névadásával foglalkozó nemzetközi 
tanácskozásról (Leeuwarden, Hollandia, 2005) (397–404); az elgersburgi kastélyban 
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megtartott dőlınév-konferenciáról (Elgersburg, Németország, 2005) (405–8); valamint a 
Baskír Köztársaságban folyó névkutatás eredményeirıl (409–13). A lapban köszöntik 
Milan Majtánt, Volkmar Hellfritzschet, Rosemarie Gläsert, George Redmondst 70., Ernst 
Eichlert 75., Horst Naumannt 80., Karl Bischoffot pedig 100. születésnapja alkalmából 
(415–48). 

Krónika.  – A folyóirat utolsó rovata a legfontosabb névtudományi rendezvényekrıl 
számol be 2004. november 6. és 2005. november 14. között. 

VINCZE LÁSZLÓ 

NAMENKUNDLICHE INFORMATIONEN 89–90 (2006) 
Szerkesztette: ERNST EICHLER – KARLHEINZ HENGST – DIETLIND KRÜGER 

Leipziger Universitätsverlag, Leipzig, 2006. 509 lap 

1. A 89–90. számtól kezdve a folyóirat új fedılappal jelenik meg, és színes illusztrá-
ciókat is közzétesz. A szerkesztık igyekeznek következetesebben alkalmazni az új helyes-
írási szabályokat, és nagy hangsúlyt fektetnek a tanulmányok, információk tetszetısebb, 
áttekinthetıbb megjelentetésére. Ettıl a számtól kezdve a lap szerkesztése és a nyomdai 
munkák a Lipcsei Egyetemen folynak. A folyóirat legújabb számának tartalmát a követ-
kezıkben ismertetjük: 

2. Tanulmányok. – ALBRECHT GREULE a Mainzi Tudományos Akadémián 1960–2005 
között folyó németországi és európai víznévkutatási projekt tudományos eredményeit 
tekinti át cikkében, és megfogalmazza azokat a célokat, melyek a jövı kutatóira várnak 
(13–30). ERNST EICHLER több évtizede foglalkozik a szláv–német nyelvi érintkezések 
kérdéseivel. Az itt közölt írásában Sachsen, Sachsen-Anhalt és Türingia tartományok 
szláv alapokra visszamenı földrajzi neveinek vizsgálati lehetıségeirıl értekezik, és a 
közeljövıben megvalósítandó szintézis körvonalait vázolja fel (31–41). KARLHEINZ 
HENGST cikkében egy rejtélyes kelet-türingiai településnév (1212, 1288–1350: Triptes; 
1317, 1328, 1331: Tryptes; 1327: Triptis; 1378, 1382: Tryptis) eredetét tárgyalja, új 
szempontok figyelembevételével (43–52). WALTER SPERLING tanulmánya a Cseh Korona 
országaiban (Csehország, Morvaország, Osztrák-Szilézia) a fákkal, az erdıvel, az erdı-
gazdasággal, valamint az erdıirtással kapcsolatos földrajzi neveket vizsgálja (53–68). 
KLAUS MÜLLER Brandenburg tartományban, az egykori ópoláb nyelvterületen fellelhetı, 
növénynevekre visszavezethetı településneveket elemzi, és számos adattal gazdagítja a 
kiadás elıtt álló ópoláb lexikon szókészletét (69–80). JÓZEF DOMAŃSKI az 1945 után 
Lengyelországhoz csatolt Szilézia eredeti szláv, illetve (egy nyelvészekbıl, történészek-
bıl és geográfusokból álló bizottság által) a II. világháború után megváltoztatott földrajzi 
elnevezései közötti összefüggésekre és ellentmondásokra hívja fel az olvasó figyelmét 
(81–107). JÜRGEN UDOLPH számos példával bizonyítja, hogy a népek vándorlása és a 
földrajzi nevek költöztetése között szoros összefüggés mutatható ki (109–30). MATHIAS 
SPRINGER cikkében a 6. századi történetíró, Jordanes „Gettica” címő mővében elıforduló 
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népnevekbıl és földrajzi nevekbıl arra a következtetésre jut, hogy a gótok ıshazája 
valahol a Skandináv-félszigeten lehetett (131–47). ECKHARD EGGERS az adatbankokra 
épülı névtani kutatásokról (149–58), VOLKMAR HELLFRITZSCH pedig a digitálisan tárolt 
utcanevek (telefonkönyvek adatai) kiértékelésérıl számol be (159–82). ROSA KOHLHEIM 
és VOLKER KOHLHEIM a német nyelvterület nagyobb városainak névanyagát feldolgozva, 
levéltári adatok alapján (okmánytárak, városkönyvek, adóösszeírások stb.) azt vizsgálja, 
hogy a középkori, 12–15. századból származó német utcanevek Gasse és Straße alap-
elemei a teljes német nyelvterület mely részein fordulnak elı a leggyakrabban (183–208). 
OKSANOVA VRUBLEVSKAJA írása az orosz és német nyelvekben a különbözı rendezvé-
nyek neveivel (ünnepek, kiállítások, történelmi évfordulók, fesztiválok stb.) foglalkozik, 
vizsgálja a nevek szerkezetét, és példákkal szemlélteti a két nyelvben a tulajdonnévvé 
válás különbözı szakaszait (209–19). DIETLIND KRÜGER egy új forrásmővet mutat be: a 
18. század elején Hans August Nienborg geodéta Lipcsérıl készített részletes felmérését. 
Ebben megtalálható a város lakóinak névjegyzéke, foglalkozása, címeik, társadalmi 
rangjuk, tisztségeik; egy részletes utcanévjegyzék; valamint a házak, építmények és 
intézmények nevei (221–37). ANJA UDOLPH a dán családnevek 1526–2005 közötti válto-
zását mutatja be, és ismerteti a családnévkutatás legújabb eredményeit (239–68). IRINA 
M IHAJLOVNA GANŽINA  egy történeti keresztnévszótár terveirıl számol be, melyben egy 
tájegység vagy közigazgatási terület valamennyi keresztnévváltozatát megtalálhatjuk 
(269–82). LJUBOV ROMANIVNA OSTAŠ 2005-ben megvédett doktori értekezésében az ıs- 
vagy ószláv alapokra visszamenı cseh személyneveket elemzi (283–301). SILVIO 
BRENDLER az angol keresztnévkutatás négyszáz éves történetét mutatja be az (303–15), 
másik írásában pedig az angol családnevekben megfigyelhetı változásokra hívja fel fi-
gyelmünket. Például a szóösszetétellel alakult családnevekre: Roehlkepartain = Roehlke + 
Partain, valamint a szókeveredéssel keletkezett családnevekre: Kolburn = Kowal + Burns 
(317–20). ANDREA BRENDLER az olasz íróval, újságíróval, Luigi Malerbával készített 
interjút az írói névadásról (321–30). EWA WOLNICZ-PAWLOWSKA a szláv névtani enciklo-
pédiát mutatja be. A mő elkészítésében cseh, szlovák, német, orosz, ukrán, fehérorosz, 
bolgár, macedón, szerb, horvát és szlovén kutatók vettek részt (331–48). 

Recenziók, új kiadványok. – A rovatban amerikai, baskír, cseh, lengyel, magyar, 
német, orosz, osztrák, svéd, szlovák és ukrán kiadványokat ismertetnek (349–454). 

A Folyóiratszemlében a Beiträge zur Namenforschung 41/3–4. (Heidelberg, 2006) 
és a Muttersprache 116/1–3. számait (Wiesbaden, 2006); a Der Sprachdienst 50/1–5. 
(Wiesbaden, 2006) és a Naamkunde 34/1–2, 35. évfolyamait (Leuven/Amsterdam, 
2002–2004); a Rivista Italiana di Onomastica 12/1. (Róma, 2006); a Names 54/1–3. 
(New York/Geneseo, 2006); a Névtani Értesítı 27. (Bp., 2005) és a Nomina Africana 
19/1. számát (Dél-afrikai Köztársaság, 2004) mutatják be röviden (455–68). 

Közlemények, méltatások. – A folyóirat beszámol a 21. névtani szimpóziumról 
(Karls am Großglockner, 2006) (469–74) és a 22. romanisztikai tanácskozásról (Trier, 
2006) (475–8). A lapban végsı búcsút vesznek Emilia Crometól (1913–2006) és Vladimir 
Nikolaevič Toporovtól (1928–2005), s köszöntik Wilfried Seibickét 75. születésnapja 
alkalmából (479–90). 

Krónika.  – A folyóirat utolsó rovata a 2005. szeptember 16. és 2006. december 6. 
közötti legfontosabb névtudományi rendezvényekrıl számol be. 

V INCZE LÁSZLÓ 
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ZUNAMEN/SURNAMES 1–2. (2006–2007) 
Zeitschrift für Namenforschung/Journal of Name Studies 

Fıszerkesztı: SILVIO BRENDLER  
Baar-Verlag, Hamburg 

2006/1–2. 200 lap, 2007/1–2. 203 lap 

1. A Zunamen (ZN.) címő német folyóirat elsı évfolyama 2006-ban, a második 
2007-ben, két-két füzetben jelent meg. A folyóirat céljáról, profiljáról a fıszerkesztı 
rövid bevezetı írásában tájékoztatja az olvasót (BRENDLER 2006: 5–7, 109–10). A perio-
dika elsıdleges célja eszerint, hogy olyan családnév-kutatási tárgyú, illetve ahhoz szoro-
san kapcsolódó vizsgálatokat, eredményeket mutasson be, amelyek a mai családnévkuta-
tás speciális problémaköreire fókuszálnak, például a családnévkutatás módszertana, 
bírálata, terminológiája, forrásai stb. BRENDLER részletesen elemzi a folyóirat címét a 
német személynévkutatás eddigi terminológiai problémáival összekapcsolva. Megálla-
pítja, hogy a Familienname ’családnév’ terminust sokszor nem a tulajdonképpeni jelen-
tésében használjuk, azaz nem valamely családhoz való tartozás kifejezésére. Ennek pontos 
magyarázatát WILFRIED SEIBICKE (2006: 143–6) tanulmányában találjuk meg (l. alább). 
Hasonló probléma áll fenn a családnevek kialakulásának vizsgálatakor, hiszen két termi-
nus használatos egymás mellett: Beiname ’megkülönböztetı név’ és Familienname 
’öröklött, családi név’. Az átfogó Zuname terminussal jelöljük meg az utónév, kereszt-
név mellett álló nevet. A Zuname terminus angol megfelelıje nem a surname, ami tulaj-
donképpen a folyóirat angol címe, hanem a to-name, amelyet azonban a standard angol – 
így a fordítás sem – használ. A fıszerkesztı további bevezetı cikkei egy-egy gondolat-
menet – a nevek idıbeliségének fogalma, szinkrónia és diakrónia a családnévkutatásban, 
interdiszciplinaritás és internacionalitás: tudományágak a családnévkutatás szolgálatában 
és a névtan mint nemzetközi diszciplína (2007: 5–6, 105–6) – rövid összefoglalói. A köte-
tek további állandó rovatai a következık: tanulmányok, kisebb közlemények és ismerte-
tések; a köszöntések és visszaemlékezések külön rovatban jelennek meg. Az alábbiakban 
ebben a sorrendben ismertetjük a megjelent írásokat. 

2. Tanulmányok. – A négy kötetben összesen 15 tanulmány jelent meg, többségük 
németül, emellett angol, francia és orosz nyelven; az utóbbihoz angol absztrakt is tarto-
zik. Az angol családnévkutatás 400 évével foglalkozik SILVIO  BRENDLER (2006: 11–20). 
William Camden angol tudós „Remaines of a greater worke” (1604) címő mővének 
névtani tárgyú fejezeteibıl részletesen idéz, a névadás és névhasználat problémaköreit, a 
családnevek fajtáit tárgyalja, majd 19. és 20. századi angol családnév-monográfiákat 
sorol fel. Hasonló témájú következı cikkében ugyanı (2006: 119–43) angol kutatások 
tapasztalatai alapján megfogalmazza a névkutatás általános elveit, illetve annak problémás 
kérdéseit. Foglalkozik terminológiai kérdésekkel, meghatározza a nevek szerepét a kom-
munikációban, névpragmatikai megközelítésben. KARLHEINZ HENGST (2006: 37–47) az 
orosz személynévkutatás mai helyzetét tekinti át a 20. században megjelent kézikönyvek, 
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szótárak tükrében. Kitekintést tesz a névtan jövıjére, leírja, hogy milyen feladatai van-
nak az orosz személynévkutatásnak. WILFRIED SEIBICKE (2006: 143–6) fent is említett 
cikkében röviden tárgyalja a vezetéknevekre utaló terminusokat, majd megállapítja, 
hogy a Familienname ’családnév’ mőszó elvesztette eredeti funkcióját, hiszen olyan 
nevek mellett említjük, amelyek nem családot jelölnek. Példaként egy olyan család neveit 
tárja elénk, amelynek minden tagja különbözı vezetéknevet visel. Végül új terminusként 
bevezeti a Zuname mőszót, ami jelentésébıl adódóan (’hozzárendelt név’) a legalkalma-
sabb a ’vezetéknév’ megnevezésére. SILVIO  BRENDLER (2007: 21–43) a családnév-
rendszerezés nehézségeit mutatja be, részletesen kitérve a motivációs kategorizálás bizony-
talan voltára. A családnévképzés szemantikájának (Wortbildungssemantik der Zunamen) 
egyik összetevıje alapján (deskriptív konnotáció) új szempontú családnév–rendszerezést 
közöl. Az így létrehozott kategóriák címében az jelenik meg, amit az adott családnév 
konnotál.  

VOLKMAR  HELLFRITZSCH (2006: 21–36) a Pechstein/Bechstein családnév etimoló-
giáját fejtegeti: az eddigi nézeteket cáfolva a pechstein ’fenyıszurokkı’ jelentéső köz-
szót teszi meg a tulajdonnév alapjául. A két családnévváltozat térbeli kiterjedésérıl név-
földrajzi információkkal szolgál. IWAN WMFFRE (2006: 147–76) röviden áttekinti Wales 
történelmét és mőveltségét, az évszázadok alatt végbemenı társadalmi változásokat 
ugyanis jól tükrözik a walesi személynevek. A személynevek kategorizálása több szem-
pontú, a szerzı összehasonlítja különbözı századok névdivatját, illetve névgyakorisági 
adatokat is közöl. ANDREA BRENDLER (2006: 112–8. és 2007: 108–15) a Benito Pérez 
Galdós „Doña Perfecta” és „Tristana” címő, 19. századi regényeiben szereplı személy-
nevek funkcióit vizsgálja. A szereplık nevei nem a névviselıkhöz köthetık, hanem más 
szereplıkrıl árulnak el információt: a személyek különös kapcsolata ugyanis a nevükben 
tükrözıdik. PIERRE-HENRI BILLY  francia nyelvő cikke (2007: 8–20) egy 13. századi 
okcitán nyelvő adománylevelet vizsgál, annak személyneveit motivációs szempont sze-
rint rendszerezi, illetve a nevek etimológiáját fejtegeti. ALEKSZEJ GENNAGYEVICS MOSZIN 
orosz nyelvő cikkében (2007: 116–56) az Urál-vidéki családneveket vizsgálja. Egy ké-
szülı orosz családnévszótár regionális győjtését mutatja be, 17. századi családneveket 
rendszerez. DIARMUID  Ó MURCHADHA (2007: 157–75) az ír nevek több évszázadra 
visszavezethetı angolosodásával foglalkozik. Az angol és ír nyelv különbségének hatása 
a névhasználatban ma is megmutatkozik. A tanulmány információt ad a 12. századi 
névhasználatról, de a 20. századi változásokra is kitér. A szerzı családnevekkel, kereszt-
nevekkel, becenevekkel egyaránt foglalkozik, azok motivációját, etimológiáját, illetve 
névképzık elemzését olvashatjuk a cikkben. 

JÜRGEN UDOLPH (2006: 48–75) a digitális családnévjegyzékek felhasználhatóságá-
nak lehetıségeivel foglalkozik. Hangsúlyozza, hogy a családnevek kutatásában kiemel-
ten fontos forrássá váltak a digitális telefonjegyzékek. A CD-ROM adatait felhasználó 
program térképre vetíti a családneveket. A szerzı leírja a munka pontos módszerét, a 
nevek abszolút és relatív kiterjedésének különbségét. Több névpéldán mutatja be a prog-
ram mőködését és felhasználhatóságát. VOLKMAR  HELLFRITZSCH (2007: 44–59) nyelvjá-
rási különbségeket állapít meg térképre vetített családnevek segítségével; a Lessig ~ 
Lässig ~ Lessing nevek etimológiáját vizsgálja, neves kutatók álláspontját teszi egymás 
mellé, és a nevek változatait győjti össze. Egyes névmonográfiák adatait használja fel arra, 
hogy térképen mutassa be a nevek gyakoriságát és a változatok lokalizálását. Hasonlóképp 
teszi ezt ROSA és VOLKER KOHLHEIM (2007: 60–73), akik a Blaha, Brichta, Hagen, 
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Quakatz, Sticht családnevek gyakorisági adatait mutatják be térképek segítségével. Tár-
sadalomtörténeti tényeket felhasználva vizsgálják, hogy a nevek szétterjedésérıl vagy 
poligenezisérıl beszélhetünk-e.  

3. A kisebb közlemények rovat öt cikkének témája azonos: a szerzık digitális név-
jegyzékeket, adatbázisokat vizsgálnak, azok felhasználási lehetıségeit közlik, használat-
beli problémákat és lehetséges megoldásukat tekintik át. Valamennyi szerzı megállapítja, 
hogy a számítógépes adatbázisok létrejötte új korszakot nyit a névkutatásban; a névföld-
rajzi vizsgálatokhoz például elengedhetetlen segítséget nyújt. 

4. A folyóiratban megjelenı ismertetések angol, német és spanyol nyelvő, személy-
névtani tárgyú könyveket, szótárakat mutatnak be. 

F. LÁNCZ ÉVA 

RIVISTA ITALIANA DI ONOMASTICA 12. (2007) 
Fıszerkesztı: ENZO CAFFARELLI  

Società Editrice Romana, Róma, 2007. 784 lap (1. 418 lap, 2. 366 lap) 

A RIOn. 2007. évi tartalmát a fontosabb rovatokat sorra véve ismertetjük az alábbiakban. 
1. Tanulmányok. – A személynevek körében: A. FINOCCHIARO a palermói Santo 

Spirito lelencházba 1846-ban bekerült gyermekeknek adott összesen 312 vezetéknevet 
(és ezek mai továbbélését) vizsgálja, azt is kimutatva, hogy – lévén ezek 92%-a helynévi 
eredető – a névadó melyik földrajzinév-lexikont használhatta a nevek kiválasztásakor 
(9–36). M. LENCI a „koloniális eredető” (azaz az olasz meghódított területekre utaló: 
Adua, Ambalagi, Asmara stb.) olasz vezetéknevekrıl, ill. ezek kitett gyermekeknek adá-
sáról ír (37–50). M. TASSO, G. CARAVELLO és E. LUCCHETTI a Ligur-tenger és a Felsı-
Tirrén-tenger (beleértve Korzikát, Szardíniát és a kis szigeteket is) területének vezetéknév-
megoszlásait vizsgálja, különös tekintettel történeti, földrajzi és genetikai aspektusukra 
(137–50); J. GERMAIN francia nyelvő tanulmányában a Belgium vallon területén fellelt 
(legalább 25 személy által viselt) 648 mai olasz családnevet elemzi (503–30). Nyelvtör-
téneti dokumentációra épül E. PIQUER FERRER spanyol nyelvő tanulmánya a longobardus 
népnévnek a középkori európai személynévadásban játszott szerepérıl (91–136). Az utó-
neveknek az egyes itáliai dialektusokban köznevesüléssel kialakult ’buta’ jelentéseit 
(pl. Domenico → lombárd ménga ’buta’) elemzi R. BRACCHI „Nomen non tamen omen” 
címő, az onomasziológia és a deonomasztika határterületén elhelyezkedı értekezése 
(51–90). – A helynevek körében: L. DI VASTO és J. B. TRUMPER tanulmánya a calabriai 
Castrovillari helyneveit elemzi, különös tekintettel a nagy számú fitotoponimára és a kb. 
50%-nyi görög (közelebbrıl: bizánci) eredető elemre (429–59). O. LURATI (461–74) és 
M. MAXIA (475–81) tanulmányában konkrét etimológiai javaslatok és helyazonosítási 
megoldások szerepelnek. A helynévvizsgálatok egy lehetséges új kutatási irányára lehet 
példa V. BÄSSLER francia nyelvő tanulmánya, melyben a kutató a québeci helyneveknek 
az élıbeszédben, a beszélgetésekben való használatáról tesz megállapításokat (483–502). 
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Az irodalmi névadás témakörét E. CAFFARELLI írása képviseli: ı Giuseppe Marotta pró-
zájának névhasználatával kapcsolatban is arra a következtetésre jut, hogy – más mai 
nápolyi írókhoz hasonlóan – nála sincs a személyneveknek a puszta denotáláson túli 
egyéb funkciója (531–7). A tulajdonnevek fordításának speciális, a képregény mőfajához 
kötıdı aspektusaival foglalkozik G. GARZONE tanulmánya: Walt Disney egyes rajzfilm-
figuráinak olasz névfordításaiból az tőnik ki, hogy nem az eredeti név „jelentésének” 
pontos áttétele, hanem az eredetivel megegyezı funkciójú, a képi világhoz is kapcsolódó 
ekvivalens megtalálása a fordítók elsıdleges szempontja (151–66). 

Vita . – B. PORCELLI „Despina és a Così fan tutte többi neve Da Pontétıl Mozartig” 
címő tanulmányában megerısíti azt a közelmúltban a szakirodalomban vitatott véleményt, 
hogy a híres opera három nıalakjának neve (ol. Fiordiligi, Dorabella, Despina) bizonyos 
közvetítésekkel Ariosto neveire (Fiordiligi, Doralice, Fiordispina) megy vissza (168–72). 

Kisebb közlemények. – C. A. MASTRELLI a 100 éves „Archivio per l’Alto Adige” 
alapítójának, Ettore Tolomeinek és családjának utónévadási történetét foglalja össze 
(174–7). G. RAPELLI az etruszk nyelv egyik hangtörvénye segítségével ad etimológiai 
magyarázatot több Verona környéki helynévre, s ugyanezt felhasználva tesz javaslatot a 
Róma helynév etimológiájának pontosítására is (540–3). L. CHIAPPINELLI két Vezúv-
környéki település ragadványneveit elemzi (544–7). 

Körkérdés. – M. HARVALIK ÉS E. CAFFARELLI intézett körkérdést 26 ország 38 név-
tanosához a nemzetközi névtani terminológiáról, annak általános elfogadottságáról, a 
tudományág szempontjából szükséges homogenitásáról, az egyes terminusok adekvátsá-
gáról és mérhetetlen szaporodásáról stb. (181–220). 

Szemle (recenziók és ismertetések). – Az összesen 17 terjedelmesebb recenzió kö-
zül 5 kongresszusi anyagot, 1 személynevekkel és 3 helynevekkel kapcsolatos köteteket, 3 
az irodalmi névadáshoz kapcsolódó kiadványt, további 1-1 pedig szótárat (SCHWEICKARD: 
Deonomasticum Italicum), monográfiát (MARRAPODI), folyóiratot (Onoma 39 [2004]), vala-
mint győjteményes, illetve névjogi kötetet ismertet. – A kisebb terjedelmő ismertetések 
rovataiban 21 monográfia vagy győjteményes kötet, 26 szótár és bibliográfia szerepel, 
továbbá 17 különbözı névtani folyóiratról olvasható 21 ismertetés. A monográfiák kö-
zött felhívjuk a figyelmet WILLY VAN LANGENDONCK 2007-ben megjelent, „Theory and 
Typology of Proper Names” címő kötetének (621–4) és a pisai ICOS-kongresszus anya-
gát tartalmazó, elsınek megjelent kötet (az irodalmi névadás) ismertetésére (256–8). A szótá-
rak közül kiemeljük A. FERRARI fiktív irodalmi helynévi szótárát (635–6), FRASE–MATTHEWS 
görög személynévlexikonát (645–6) és L. MENK német–zsidó vezetéknévszótárát (647–8). 

Rendezvények. – A rovat a 2006–2008 közötti idıszak kb. 50 névtani eseményérıl 
számol be (némelyikrıl elızetes híradás és utólagos beszámoló formájában is, mint a 2007. 
júniusi „Names in Economy” címő, elsısorban a márkaneveket tárgyaló bécsi konferenciá-
ról). Kiemeljük még a 2007 áprilisában Rómában lezajlott „L’onomastica di Roma. 
Ventotto secoli di nomi” címő nemzetközi szimpóziumot. Ugyanott, a Roma Tre egyetem 
szervezésében tartották 2008 februárjában immár második alkalommal a „Lessicografia e 
onomastica” címő rendezvényt. 

Folyamatban levı munkák. – A rovatban a különbözı országokban folyó sokszínő 
névtanos munkálatokról olvashatunk, melyek közül itt most csak néhány olasz vonatkozá-
sút emelünk ki: egyéves a www.onomalab.eu olasz névtanos webhely (707); nagy terjedelmő 
olasz vezetéknévszótár készül a „La nostra lingua” sorozatban az UTET könyvkiadónál E. 
CAFFARELLI és C. MARCATO fıszerkesztésében (709–11); a „Lessico e onomastica 
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piemontesi” torinói kutatóközpont támogatásával új névtani kiadványsorozatot indított el 
A. ROSSEBASTIANO (321) stb. 

Névgyakorisági vizsgálatok. – E. CAFFARELLI hét dél-olasz tartomány (Lazio, 
Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria) vezetékneveit vizsgálta (listák 
az elsı 100 leggyakoribb vezetéknévrıl, továbbá járási székhelyenkénti bontásban is az 
elsı 30-30 névrıl stb.; 331–400). 

A 2006. év (olasz vonatkozású) névtani bibliográfiája – A tételek pontosabb rész-
területi besorolásokkal (pl. [TOP = helynévtani], [ANTR = személynévtani], [LETT] = 
irodalmi névadás, [NECR = nekrológ] stb.) is el vannak látva (737–62). 

Nekrológ. – Giovan Battista Pellegrini (1921–2007) padovai professzortól (aki az 
MTA tiszteleti tagja is volt), G. Morettitıl (1926–2005) és K. Rymuttól (1935–2006) kel-
lett a közelmúltban elbúcsúznunk. A szintén 2007-ben eltávozott Kelsie B. Harder és L. 
Zgusta névtani vonatkozású munkásságáról a fıszerkesztı adott közre rövid méltatást 
(725–6). 

2. Magyar vonatkozású részletek. – A névtani terminológiára vonatkozó körkér-
désre FÁBIÁN ZSUZSANNA válaszolt (188, 195, 201, 207–8, 214); M. HARVALIK  a vála-
szokra alapozott összefoglalójában kiemelte (219) FÁBIÁN nak azt a javaslatát, hogy a 
nemzetközi terminológia egységesítésére célszerő lenne onomasziologikus alapon több-
nyelvő szakszótárat szerkeszteni (akár az egyes nyelvekben esetleg hiányzó terminusok 
megalkotásával is). A folyóirat-ismertetések rovatában szerepel a Névtani Értesítı 28. 
(2006) száma (278–9). A rendezvények rovatában rövid elızetes híradás szerepel a 2007. 
novemberi budapesti vezetéknév-változtatási szimpóziumról (699). A névtani bibliográfi-
ába FÁBIÁN ZSUZSANNA három írása került be (745–6, 760–1). 

FÁBIÁN ZSUZSANNA 

NOUVELLE REVUE D’ONOMASTIQUE 
Société Française d’Onomastique, Párizs 

 43–44. (2004) Fıszerkesztı: JACQUES CHAURAND   
Szerkesztı: PIERRE-HENRI BILLY . 299 lap 

45–46. (2005–2006) Fıszerkesztı: GÉRARD TAVERDET   
Szerkesztı: M ARTINA PITZ . 240 lap 

47–48. (2007) Fıszerkesztı: GÉRARD TAVERDET   
Szerkesztı: M ARTINA PITZ . 287 lap 

A francia névtan központi folyóirata, a Nouvelle Revue d’Onomastique (NRO) éppen 
huszonöt évvel ezelıtt, 1983-ban indult útjára. Elıdje a nagymúltú Revue Internationale 
d’Onomastique (RIO) volt, amelyet Albert Dauzat alapított 1949-ben. 

A folyóiratot a Francia Névtani Társaság adja ki. A rá vonatkozó információk a kö-
vetkezı honlapon olvashatók: www.onomastique.asso.fr. Évente egy dupla szám jelenik 
meg, mintegy 300 lap terjedelemben.  
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Jellegzetes vonása az NRO-nak, hogy az egyes kötetek tanulmányai többnyire két-
három nagyobb területet ölelnek fel. A tanulmányok együttese az adott kötetnek mintegy 
80%-át teszi ki. További rendszeres rovatok a következık: Recenziók, Olvasmányjegy-
zetek, Folyóiratszemle, Információk, Nekrológok. Az Olvasmányjegyzetek körében rövid, 
féllapos ismertetésekkel, valamint még ennél is rövidebb közleményekkel találkozha-
tunk, amelyek nemegyszer különféle kiadványok névtani vonatkozásaira hívják fel a 
figyelmet. 

A cikkek legnagyobb hányada francia nyelvő. Ugyanakkor a szerzıgárda nemzetközi 
irányban is bıvül. A szerkesztıség azt az elvet képviseli, hogy a más nyelvő cikkek 
aránya ne haladja meg a 20%-ot. Ez utóbbiak körében messze a leggyakoribb a spanyol 
nyelv használata. Ritkábban az olasszal is találkoztunk. 

A Névtani Értesítı szerkesztısége kapcsolatba lépett az NRO-val, s ennek nyomán 
mindkét fél kölcsönös tájékoztatást kíván adni folyóiratszemléjében a megjelenı köte-
tekrıl. Francia részrıl ez már meg is kezdıdött. Az alábbiakban az NRO utolsó három 
kötetét ismertetjük. 

43–44. (2004) 
Tanulmányok. – Általános névtan és módszertan. – J. SANTANO MORENO az indo-

európai *tēu- ’felfúj, felduzzaszt’ tı származékait vizsgálja meg az újlatin nyelvekben és 
a baszkban (3–60). G. TAVERDET a „Patronymica Romanica” 1. kötetének megjelenése 
alkalmából üdvözli az újlatin történeti személynévkutatásnak ezt az alapmővét (61–6). 
P.-H. BILLY  a helynevek szintaxisára irányítja figyelmét: az alaptag és a bıvítmény sor-
rendjének történeti alakulását elemzi a franciaországi helynevekben, különös tekintettel a 
gall, a latin és a germán nyelv (egymással sokszor ellentétes) szórendi szabályainak 
hatására (67–136). J. LACROIX a francia helynevek különbözı típusaiban jelentkezı 
-enn- képzıvel foglalkozik, s ezt a kelta penn- ’fej’ szóra vezeti vissza (137–51). – 
Francia névtan. – J. CHAURAND vizsgálata egy ’parlag’ jelentéső champagne-i tájszóra 
irányul (153–69), M. TAMINE-é pedig a szintén champagne-i Perthes helynév elıfordu-
lásaira és etimológiájára (171–90). J.-P. CHAMBON a Corre helységnév víznévi eredetét 
mutatja ki (191–94). – Spanyol névtan. – C. GARCÍA GALLARÍN  a spanyol személyne-
vek latinosított alakjának használatát elemzi a 17. századig (195–210), R. CIERBIDE a 
középkori navarrai személynevek nyelvi rétegzıdésével foglalkozik (211–22), R. SABIO 
GONZÁLEZ pedig az Al-Andalus helynév gót eredetére világít rá (223–7). – Algériai 
névtan. – M. MARGOUMA az algériai helynévadás jellegzetes kategóriáit veszi számba, 
különös tekintettel a közszói elızmények jelentéstani típusaira (229–34). 

Folyóiratszemle. – 6 külföldi névtani folyóiratról ad képet P.-H. BILLY összeállítása, 
mely voltaképpen az adott kötetek tanulmányainak tartalomjegyzékét közli, eredeti nyel-
ven (235–8). 

Recenziók. – Összesen 28 írást olvashatunk ebben a rovatban, ebbıl 22-t P.-H. 
BILLY  tollából. Az ismertetett mővek nyelvi megoszlása elég változatos: a francia mel-
lett spanyol, olasz, német és román munkákról is képet kap az olvasó (239–84). Ezt 
követik a rövid Olvasmányjegyzetek (285–6). 

Az Információk  hírt adnak a Francia Névtani Társaság egy kirándulásáról, valamint 
a Társaságban tartott elıadásokról (287–91). 

Nekrológok. – Búcsú PIERRETTE DUBUISSON-tól és ANDRÉ PÉGORIER-tıl (293–5). 
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45–46. (2005–2006) 
Tanulmányok. – Galloromán névtan. – R. AYMARD  a szentek nevével kapcsolatba 

hozható Aude megyei helynevek történeti elemzésére vállalkozik (5–42). P.-H. BILLY  a 
személynév öröklıdésének kérdéseit vizsgálja a 11–14. századi Franciaországban (43–58). 
P. CASADO egy dél-franciaországi kistáj helyneveinek változatait mutatja be több évszázad 
nyilvántartásaiban (59–73). A Karoling-kor intézményrendszerével kapcsolatos J.-P. CHAMBON 
egy helynévtanulmánya (75–81). Ugyanı és E. GRÉLOIS három mikrotoponímiai elem tör-
téneti alakulását vizsgálja Clermont-Ferrand területén (83–91). J. CHAURAND egy 1947-es 
kérdıíves győjtés alapján a pikárd nyelvjárásra nézve von le tanulságokat (93–112). Gall 
közszói elemek továbbélését elemzi franciaországi helynevekben két szerzı: J. LACROIX a 
longo- ’hajó’ és ’edény’ szó származékait mutatja ki vizes talajú mélyedések megjelölı-
jeként (113–30), G. TAVERDET pedig a gall magos ’vásár(tér)’ nyomait fedezi fel számos 
helynév elemeként (131–5). A kelta szubsztrátummal kapcsolatos kérdések tárgyalása 
egyébként mindig magával hozza a helytörténet és a régészeti leletek figyelembevételét is. 
– Általános névtan. – P. ANREITER írása a Keleti-Alpok néhány kelta eredető helynevével 
foglalkozik (137–54). A. BRENDLER az írói névadás vizsgálatának közvetlen módszerérıl: 
az írókkal készítendı interjúról szól; erre példákat is ismertet olasz írók körébıl (155–60). 
J. SANTANO MORENO az indoeurópai *ter- ’dörzsöl’ igetı származékait veszi számba az 
újlatin nyelvekben (161–93). 

Folyóiratszemle. – Hat külföldi periodikáról kapunk képet P.-H. BILLY  tollából (195–8).  
Recenziók. – 17 mőrıl készült ismertetés; köztük olasz, spanyol, katalán, román, 

angol és német nyelvő munkák is szerepelnek (199–227). Ez követik ismét az Olvas-
mányjegyzetek (229–32). 

Információk . – Egy 2005-ös reimsi konferencia („Megjelenített tér, megnevezett tér”) 
elıadáscímei jelennek meg itt (233). Értesülünk emellett a Cassini honlap bemutatásáról is 
(http://cassini.ehess.fr); ez kétszáz évre visszamenıleg képet ad a franciaországi helység-
nevek alakulásáról s a velük kapcsolatos demográfiai és névtani kérdésekrıl (234–5). 

Nekrológ. – Búcsú MARIE-THÉRÈSE MORLET-tól (237–8). 

47–48. (2007) 
Tanulmányok. – Francia névtan. – J. BECAT azokról a példaszerő munkálatokról 

ír, amelyek a dél-franciaországi katalán helynévanyag megırzésére és megbecsülésére 
irányulnak: 1983 óta nyelvészek és önkormányzati felelısök együttesen ellenırzik és 
nyelvileg javítják a telekkönyvekben szereplı katalán neveket (7–23). C. BOUGY egy 
ófrancia regény, a „Roman du Mont Saint-Michel” hely- és személyneveinek alakját 
elemzi, különös tekintettel a normann nyelvjárási sajátosságokra (25–47). P. CASADO 
egy dél-francia terület ’olajfa’ jelentéső helyneveinek történeti vizsgálatával rávilágít arra, 
hogy a helynévkutatás forrásértékő a gazdálkodás-történet számára is (49–72). J. 
CHAURAND a Rouillés, Rouillies helynevek eredetét világítja meg, összefüggésbe hozva 
ezeket erdıs és mocsaras területek terepviszonyaival (73–87). A GRÉLOIS–CHAMBON szer-
zıpáros két írást szentel Clermont-Ferrand középkori mikrotoponímiájának: az egyikben a 
latin vicus folytatását fedezik fel (89–102), a másikban a gázlónevek nyomait mutatják be a 
helynévanyagban (103–13). – Francia nevek Franciaországon kívül. – S. GOICU-CEALMOF 
azoknak a francia telepeseknek a családneveit vizsgálja, akik a 18. század folyamán 
érkeztek a Bánátba (115–33). M. MARTIN a québeci franciák ragadványneveinek kiala-
kulását és típusait elemzi 1600–1765 között (135–55). M. A. RATEAU a 17. században 
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Dél-Afrikába kivándorolt francia hugenották nevének sorsát kíséri figyelemmel (157–78). 
– Másutt élı nevek és általános kérdések. – A. BENDLER és F. IODICE az írói névadás 
közvetlen vizsgálatát tőzve ki célul interjút készít Luigi Malerba olasz íróval (179–84). 
V. COJOCARU a helynevek keletkezésének és alakulásmódjának kérdéseit elemzi moldvai 
és bukovinai példák alapján (185–97). W. HAUBRICHS késı ókori és kora középkori győrő-
feliratokkal foglalkozik, kiemelve a név és az írás szimbolikus funkcióit (199–220). Zürich 
nevéhez kínál új etimológiát W. MÜLLER (221–2); ezt vitatja A. KRISTOL (223–7). H. J. 
WOLF a *palatiolum típusú, latin kicsinyítı képzıs alakulatok nyomait kutatja a helyne-
vekben (229–43). 

Bibliográfia.  – G. GAUDEFROY toponímiai munkáinak jegyzéke F. de BEAUREPAIRE-tıl 
(245–8).  

Recenziók. – 14 mőrıl kapunk tájékoztatást; közülük egy angol, egy német, egy pedig 
katalán nyelven íródott (249–70). Az ismertetés nyelve egy esetben a spanyol.  

Olvasmányjegyzetek. – E rovatban (271–4) a magyar olvasóra igazi meglepetés vár. 
G. T. – abból kiindulva, hogy a RIOn 2006-os kötetében egy tanulmány a Wojtyla nevet 
elemezte – megfogalmazza azt az igényt, hogy a névtani folyóiratok a közéleti személyi-
ségek nevével is foglalkozzanak. S mivel írása 2007 márciusában született, szívesen 
közölt volna cikket a két francia elnökjelölt nevérıl. Megtudhattuk volna a szakemberek-
tıl – írja –, hogy a Sárközy név a latin secretarius-ból származik (274). Mit mondhatunk 
erre? Fel van adva a lecke a szakembereknek! 

Folyóiratszemle. – 15 folyóiratról kapunk képet a tanulmányok tartalomjegyzéke 
alapján (275–80). Közöttük már jelen van a Névtani Értesítı 2006-os kötete is (280). 
A nagy kérdés az, hogy az egynyelvő magyar címekkel mit tud kezdeni a francia olvasó. 
(Sajnos most annyi útjelzı sincs, mint az elızı számokban: „Budapest”.) Az eredeti 
nyelv követésében a folyóirat saját eddigi gyakorlatához híven járt el, de esetünkben 
célszerő lett volna, ha az angol tartalomjegyzék is megjelenik.  

Információk.  – Jelzést kapunk két elektronikus névtani folyóiratról, valamint elızetes 
tájékoztatást a torontói kongresszusról (281–2). 

Nekrológ. – Búcsú FRANÇOIS MAILLARD -tól (283).   

KOROMPAY KLÁRA 

A NOMINA CÍM Ő NÉVTANI FOLYÓIRAT  
ÉS A BRIT ÉS ÍR NÉVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG 

Nomina 30. Szerkesztı: CAROLE HOUGH 
Society for Name Studies in Britain and Ireland, King’s Lynn, Norfolk, 2007. 

160 lap 

1. A Nomina címő brit és ír névtani folyóirat 1977 óta jelenik meg, évente egy alka-
lommal. A periodikát alapító Brit és Ír Névtudományi Tanács, a Council for Name 
Studies in Great Britain and Ireland elnevezéső társulás mintegy 30 évvel ezelıtt a 
Nagy-Britannia és Írország tulajdonneveivel foglalkozó tudósok összefogására jött létre. 
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A tanács tagjait meghívással toborozta, az 1980-as évek végére azonban egyre inkább 
nyilvánvaló lett, hogy egy nyíltkörő tudományos társaság eredményesebben mőködhetne. 
Így 1991 novemberében megalakult a Brit és Ír Névtudományi Társaság, a Society for 
Name Studies in Britain and Ireland (SNSBI) nevő szervezet, amely jogutódként átvál-
lalta elıdje periodikájának, a Nomina címő névtudományi folyóiratnak a megjelenteté-
sét. A Brit és Ír Névtudományi Társaság szívesen lát tagjai között minden kutatót, aki a 
tulajdonnevek, kiváltképp a Brit-szigetek hely- és személynevei iránt érdeklıdik. A Tár-
saságnak jelenleg közel 200 tagja van, fıként Angliából, Skóciából, Walesbıl, Észak-
Írországból és Írországból, de vannak regisztrált társasági tagok Dániában, Franciaor-
szágban, Németországban, Norvégiában, Svédországban, az Egyesült Államokban és 
Japánban is. A tagok, ha kívánják, a társaság honlapján (www.snsbi.org.uk) beszámol-
hatnak jelenleg folyó kutatásaikról, információt adhatnak újabb publikációikról, feltün-
tethetik elérhetıségüket a hasonló témával foglalkozó kutatók számára. Ezzel a lehetı-
séggel pillanatnyilag 42 tag él.   

A társaság minden év tavaszán, mindig eltérı helyszínen, 4-5 napos konferenciát 
szervez. A konferenciák programja a 2002-es évvel kezdıdıen a társaság honlapjáról 
elérhetı. A tavaszi konferenciák többnyire nem kötött tematikájúak, az interneten közzé-
tett elıadáscímek alapján azonban kirajzolódni látszik néhány, a rendezvényeken részt 
vevı elıadók által különösen kedvelt kutatási terület: történelmi események, történelmi 
tények emlékét ırzı brit és ír helynevek; nyelvek és kultúrák érintkezésének helynévi 
bizonyítékai a régióban; a történeti és szinkrón helynevek lehetséges forrásai; az angol 
helynevek szóanyaga, grammatikai felépítése; egyes megyék, területek helynevei; brit és 
ír személynevek magyarázata; de ritkábban elıkerülnek a mikrotoponimák, a hegynevek, 
a farmnevek, az utcanevek, a háznevek, a cégnevek és az írói névadás kérdései is. A tár-
sasághoz kötıdı névkutatók tehát legfıképpen, ha nem is kizárólagosan, az észak-atlanti 
térség földrajzi neveinek vizsgálatával foglalkoznak.  

A 2003-as évtıl a társaság törekszik egynapos ıszi, tematikus tudományos ülések 
szervezésére is. A megvalósult tanácskozások témája az elmúlt években: víznevek (2003); 
emlékülés Victor Watts tiszteletére (1938–2002; 1993-tól az „English Place-Name Survey” 
elnevezéső projekt vezetıje, 1996-tól a Journal of the English Place-Name Society címő 
névtani folyóirat szerkesztıje, a 2004-ben megjelent „The Cambridge Dictionary of Eng-
lish Place-Names” címő helynévszótár készítıje) (2005); Északnyugat-Anglia helynevei: 
a régió toponimáinak avatott kutatója, Mary Higham emlékére 2007 februárjában rende-
zett egynapos tanácskozás folytatása (2007). Az ıszi rendezvények részletes programja 
szintén megtalálható a honlapon. A társaság rendszeresen informálja tagjait a más intéz-
mények által szervezett közelgı, elsısorban középkor-történeti és helytörténeti konfe-
renciákról.   

A társaság esszépályázata a kezdı névkutatókat támogatja: a társaság elnöke által ki-
jelölt bizottság évente egy alkalommal 100 font jutalomban részesítheti annak a kb. 5000 
szavas tanulmánynak a névtan terén eddig még nem publikáló szerzıjét, aki dolgozatá-
ban Anglia, Írország, Skócia, Wales, a Man-sziget vagy a Csatorna-szigetek hely- és/vagy 
személynevei kapcsán eredeti, önálló kutatási eredményekkel gazdagítja a tudomány-
ágat; a legjobb díjazott dolgozatokat a Nomina közzé is teszi.  

A társaság bizonyos közönségszolgálati teendıket is ellát: a titkárához címzett, írás-
ban benyújtott, különleges, az általánosan használt kézikönyvekben nem tárgyalt kérdé-
sekre a megfelelı szakembereket bevonva igyekszik érdemi választ adni.  
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A társaság jelenlegi tisztségviselıi: elnöke OLIVER JAMES PADER (aki egyébként a 
legjelentısebb nagy-britanniai névtudományi társaság, az English Place-Name Society 
elnöke is; University of Cambridge és University of the West of England), titkára 
JENNIFER SCHERR (University of Bristol), tagsági ügyekkel foglalkozó titkára PAMELA 
COMBES (Sussex Archaeological Society), a társaság honlapjának rendszergazdája pedig 
SUSAN LAFLIN  (University of Birmingham, nyugalmazott elıadó).  

2. A részletes bemutatást mellızve, néhány alapvetı információra szorítkozva említ-
sük meg, melyek a Brit-szigetek tulajdonneveivel foglalkozó ismertebb névtudományi 
társaságok Nagy-Britanniában és Írországban. Az angol helynevek megyénkénti össze-
győjtésére, közzétételére, a nevek tanulmányozására indított kutatási program, a „Survey 
of English Place-Names” elnevezéső országos felmérés kivitelezésére 1923-ban alapított 
helynévkutató társaság, az English Place-Name Society (EPNS), amelynek 1968 óta a 
Nottinghami Egyetem egyik intézete (Institute for Name-Studies, University of Nottingham) 
ad otthont, mára a legtekintélyesebb, nemzetközileg is elismert névtudományi munkakö-
zösséggé nıtte ki magát a szigetországban. Elnöke a fentebb már említett OLIVER JAMES 
PADEL, titkára THORLAC TURVILLE-PETRE. Az EPNS folyóirata a Journal of the English 
Place-Name Society (1968/69-tıl), melynek jelenlegi szerkesztıje RICHARD COATES 
(http://www.nottingham.ac.uk/english/ins). Az ír és kelta tulajdonnevek tanulmányozá-
sával foglalkozó, 1952 óta létezı helynévkutató társaság, a The Ulster Place-Name 
Society (UPNS) nevő társulás szintén egyetemhez (Queen’s University, Belfast) kötıdik. 
Folyóirata az 1986-ban indított „AINM” (< ír ’név’) címő szaklap, melyet jelenleg 
NOLLAIG Ó MURAÍLE szerkeszt (http://www.ulsterplacenames.org). Az 1996-ban létre-
hozott skót helynévkutató társaság, a Scottish Place-Name Society (SPNS), amely két 
skóciai egyetem (University of St Andrews, University of Edinburgh) támogatását is élve-
zi, legfıbb feladatának a skót helynevek adatbázisának megteremtését tekinti. A szervezet 
elnökei G. W. S. BARROW és W. F. H. NICOLAISEN, titkára ALISON GRANT. A SPNS 
2007-ben önálló periodikával, a The Journal of Scottish Name Studies címő folyóirattal 
jelentkezett, melynek szerkesztıje SIMON TAYLOR (http://www.spns.org.uk). Léteznek 
ugyanakkor egyetemektıl független, lényegében önszervezıdı kutatócsoportok is, mint 
például az 1979 óta fennálló, az egyes családnevekkel kapcsolatos információkat győjtı 
Guild of One-Name Studies nevő egyesület, melynek folyóirata a Journal of One-Name 
Studies (1982-tıl), ROY STOCKDILL szerkesztésében (http://www.one-name.org); vagy 
az ír kultúrát az interneten népszerősítı „Irish Quaternary Studies” projekthez kapcsolódó, 
ír helynevekkel foglalkozó online fórum, az Irish Place-Name Studies Group (http://groups. 
yahoo.com/group/Irish-Placename-Studies), melyet 2001-ben hoztak létre.  

3. A Nomina címő szakfolyóiratot kiadó Brit és Ír Névtudományi Társaság (SNSBI) 
láthatóan abban különbözik a fent felsorolt kutatóközösségektıl, hogy a vizsgálandó 
tulajdonnevek körét sem a földrajzi tér, sem a névtípus tekintetében nem szőkíti le egy 
területre: az észak-atlanti térségben valaha és jelenleg élı összes népcsoport, nemzetiség 
tulajdonneveivel, a régió névállományában tükrözıdı változatos nyelvi-kulturális hatások 
összességével kíván foglalkozni, kutatásai a tulajdonnevek minden fajtájára kiterjednek. 

A társaság általános célkitőzéseit jól mutatja a Nomina felépítése is. Állandó rovata-
inak tematikája: a Brit-szigetek személy- és helyneveinek jellemzıit tárgyaló tanulmá-
nyok; a régió tulajdonneveinek vizsgálatával foglalkozó újabb könyvek ismertetése; az 
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SNSBI folyó évi tudományos konferenciájáról szóló beszámoló; az elızı évben megje-
lent releváns kiadványok bibliográfiája; aktuális hírek. 

A folyóiratban az elmúlt néhány évben közzétett több tucat tanulmányból kirajzo-
lódnak a régió hely- és személynévkutatásának fıbb kérdései. Néhány jellemzı téma: a 
történelmi múlt emlékei a földrajzi nevekben; történeti helynevek nyelvi és kulturális 
magyarázata; történelmi feljegyzések (pl. földadójegyzékek, vízlecsapolási feljegyzések) 
mint helynévi adatok forrásai; modern helynévi adatbázisok; az angol helynevekben 
jelentkezı lexémák vizsgálata; a keresztnevek elterjedése, a családnevek megszilárdulá-
sa a térségben; középangol személynevek becézı formái; ragadványnevek; választási 
listák névanyaga. 

A Nomina jelenlegi készítıi különbözı neves egyetemek, tudományos intézetek név-
kutatással is foglalkozó munkatársai: a szerkesztı CAROLE HOUGH (University of Glas-
gow); a szerkesztıbizottság tagjai JOHN FREEMAN (London), PETER MCCLURE (University 
of Hull), KAY MUHR (Queen’s University, Belfast), OLIVER JAMES PADEL (University of 
Cambridge, University of the West of England), MARGARET SCOTT (Scottish Language 
Dictionaries); a könyvismertetıket VERONICA SMART (St Andrews Reformation Studies 
Institute, St John’s House, University of St Andrews) szerkeszti.  

4. A Nomina 2007-ben megjelent 30. száma a periodikát megjelentetı társaság tö-
rekvéseinek megfelelıen folytatja a folyóiratot jellemzı tematikai sokszínőség hagyo-
mányát, s egyben arra is jó példát nyújt, hogy a tudományos igényesség miként szolgál-
hat közös mérceként a hagyományos nézeteket követı és a szemléleti megújulást szor-
galmazó, a legújabb nyelvészeti irányzatok eredményeit felhasználó névkutatók számára.  

D. K. TUCKER tanulmányában (A családnévmegoszlás grafikus megjelenítésének 
egy lehetséges módja Nagy-Britannia 1998-as választási névjegyzékének és egyéb forrá-
sok adatainak összevetésére; 5–22) olyan grafikus ábrázolásmód kidolgozására tesz kísér-
letet, amely több százezres nagyságrendő családnévkorpusz esetén is egyszerően elıál-
lítható, ugyanakkor kódolt formában minden releváns adatot tartalmaz, s ez lehetıvé 
teszi a különbözı választási névjegyzékekbıl nyert családnévadatok megoszlásának 
közvetlen, vizuális összehasonlítását.   

RICHARD COATES nyelv- és helynévtörténeti dolgozata (Shoreditch és Car Dyke: 
utalás két, a római-brit idıkben épült objektumra késıbbi, az óangol dīc elemet tartalmazó 
helynevekben, a névszerkezet változásait tárgyaló megjegyzésekkel; 23–33) két angol 
helynév etimológiájának eddig elfogadott szakirodalmi megítélését korrigálja a nevek 
keletkezésekor ténylegesen fennálló történelmi-földrajzi állapotok rekonstruálása, illetve 
a névalakok különbözı forrásokban jelentkezı eltérı morfológiai felépítésének vizsgálata 
alapján. Mindkét név a római idıkben létrehozott, ám elnevezésében kelta elemet is fel-
mutató építmény emlékét ırzi.   

ELLEN  BRAMWELL írásában (Informális nevek egy Western Isles-beli közösségben; 
35–56) a Skócia nyugati partjai mellett található Western Isles nevő szigetcsoport néhány 
száz fıs lakossága által használt nem hivatalos nevek (tkp. ragadvány- és gúnynevek) 
funkcióját, típusait, az egyes típusok örökölhetıségének kérdéseit vizsgálja, külön figyel-
met szentelve annak a jelenségnek, hogy melyik informális névtípus milyen nyelven, 
milyen grammatikai szerkezetben jelentkezik a gael–angol kétnyelvő közösségben. 

JOHN S. PLANT  tanulmánya (A Plantagenet családnév kései alkalmazása; 57–84) azt 
a történeti folyamatot rajzolja meg, amelynek során Anjou Gottfried gróf (1113–1151) 
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Plante Genest ragadványneve Plantagenet formában az ambiciózus nemes leszármazot-
taiból álló királyi família öröklıdı családnevévé vált (Plantagenet-ház). A jegyzetekkel 
és függelékekkel bıségesen ellátott dolgozat szerzıje bevonja vizsgálatába a Plante Genest 
ragadványnévhez kapcsolható egyéb, ún. Plant típusú neveket is, melyeket nyilvánvalóan 
hosszú idı óta tanulmányoz.    

PETER DRUMMOND írása (A dél-skóciai hegynevek alapelemei: a GELLING–COLE-
hipotézis próbája; 85–99) a dél-skóciai hegynevek alaptagjait vizsgálja. A law és a fell 
skóciai angol (ún. scots) nyelvő hegynévi alaptagok eredetét, jelentését, nyelvi, földrajzi 
megoszlását a szerzı részletesen is bemutatja. Eredményei szerint a két alaptag használa-
tában megfigyelhetı különbség elsısorban nem a jelölt földrajzi objektum topográfiai 
jellemzıivel (vö. GELLING–COLE-hipotézis: az angolszász népcsoportok által adott oro-
nimák alaptagjai a hegyek fizikai sajátosságait, a hegytípusok domborzati különbségeit 
tükrözik), hanem a két földrajzi köznév nyelvjárási megoszlásával függ össze.  

CAROLE HOUGH tanulmánya (Közönséges helynevek; 101–20) a kognitív nyelvészet 
néhány alapvetı megállapítását kívánja bevonni a történeti helynevekkel kapcsolatos 
vizsgálatokba. A szerzı annak a tradicionális helynévtanban alaptételként kezelt megál-
lapításnak a minden esetre kiterjedı érvényességi körét igyekszik szőkíteni, mely szerint 
a névadók a névadási aktus során az elnevezendı földrajzi objektum legfeltőnıbb, egyedi 
jellemzı jegyei alapján alkotják meg az adott hely nevét; azaz a névadás célja, hogy a 
sajátos jellemzıkre rámutató név a helyet a többi azonos típusú közeli objektumtól meg-
különböztesse. A szerzı arra hívja fel a figyelmet, hogy a helynévadás korai szakaszában 
nem annyira a különleges sajátosságok fennkölt megragadása, mint inkább a fennálló, 
formálódó gazdasági, politikai, jogi, társadalmi állapotok, törekvések tükrözésének prak-
tikus, prózai igénye alakíthatta a létrejövı névmintákat.  

A kötet beszámol az SNSBI 16. tudományos konferenciájának (Dublin, 2007. már-
cius 31. – április 3.) eseményeirıl, az elhangzott 18 elıadásról. 

A könyvismertetéseket tartalmazó szakasz a közelmúltban megjelent nyolc, fıként 
Nagy-Britannia egyes területeinek földrajzi neveit tárgyaló, illetve a nevek és a történelem 
kapcsolatát általánosságban jellemzı névtani kiadvány értékeléssel egybekötött bemuta-
tását adja.  

A kötet a 2006-ban megjelent, Nagy-Britannia és Írország tulajdonneveivel foglal-
kozó, fıként angol és német nyelvő kiadványok, tanulmányok, recenziók bibliográfiájá-
val zárul. Ennek összeállítója, CAROLE HOUGH az angol nyelvő absztraktok alapján a 
Névtani Értesítıt is áttekintette a témába vágó írások után kutatva, így a bibliográfia 
tartalmazza BÖLCSKEI ANDREA e periodikában megjelent, az angol településnevek diffe-
renciáló elemeirıl írott dolgozatának adatait is. 

BÖLCSKEI ANDREA 


