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Az onomasztika töretlen népszerőségét mi sem mutatja jobban, mint az egymást kö-

vetı konferenciákon részt vevı elıadók számának növekedése. Már az V. konferencia 
elıadásainak megjelentetett anyaga is oly terjedelmes volt, hogy csak két kötetbe fért 
bele. A VI. konferencia anyagának kötete is impozáns, igen szép kiállítású, ízléses kötet. 
A kötet tanulmányai mind lektorálva voltak, ez a tény és a szerkesztık gondossága a 
biztosítéka annak, hogy érdemes is kézbe venni. 

A kötet 4 plenáris elıadást és 82 szekcióelıadást tartalmaz a köszöntıkön és a zár-
szón kívül. A recenzens nehéz helyzetben van, hiszen csupán az elıadáscímek felsorolása 
három oldal a tartalomjegyzékben: ha mindet érdemben akarná ismertetni, a Névtani 
Értesítı szerkesztıje a recenziót talán be se tenné a folyóirat ez évi számába. Recenzens 
helyett inkább kedvcsináló kívánok lenni e helyzetben: a plenáris elıadások megkíván-
ják, hogy érdemben szóljak róluk, a továbbiakban pedig bevallottan szubjektív módon 
válogatok, bár igyekszem azért minden csoportból (Helynevek, Személynevek, Írói nevek 
és egyéb névtani kérdések) kiemelni, választani, hogy jelezzem a kötet sokoldalúságát. 

A plenáris elıadások sorát HAJDÚ M IHÁLY  „A tulajdonnév és közszó határán” címő 
elıadása nyitotta meg. Az elıadás központi kérdése, hogyan viselkedik a beszélı, ami-
kor a köznév és a tulajdonnév határán mozgó megnevezéseket hall. HAJDÚ a pszicholó-
giából kölcsönzött reflexív (spontán, akarattól független értékelés) és a kognitív (gon-
dolkodással belátott értékelés) kategorizálás eszközeivel veszi górcsı alá a bizonytalan 
státusú megjelöléseket. Elıször az ún. névhelyettesítıket ítéli meg (ezek a névmások, a 
megszólítások és a tabuneveket helyettesítı említések), megállapítva, hogy ezek refle-
xíve nem tulajdonnevek, de kognitíve igen: az alkalmazás jellege (a tulajdonnevesítı 
szándék) adott helyzetekben egyértelmő identifikációt eredményez, még akkor is, ha a 
helyesírás szerint ezek nem tartoznak a tulajdonnevek közé. A következı pontban HAJDÚ 
az -ék toldalékos családneveket, illetıleg közszókat tárgyalja (Szabadosék, a grófék). 
İ ezeket a toldalékos alakokat mindkét esetben mint családmegjelölést számítja, és 
megállapítja a felfogásbeli és a helyesírásbeli következetlenséget: reflexíve tulajdonne-
vek ezek a megjelölések, kognitíve azonban nem. Újabban ugyan az -ék toldalékot mint 
a heterogén csoportok sajátos többesjelét szokás tekinteni, ahol mindig van egy személy, 
aki a csoport reprezentánsa (így pl. a grófék esetében a gróf a reprezentáns) (vö. BALOGH 
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JUDIT 2000. A névszóragozás. In: KESZLER BORBÁLA szerk., Magyar grammatika. Bp., 
2000: 185–6), de ezen szemléletbeli különbség ellenére HAJDÚ megállapítása jogos 
marad: a helyesírási következetlenség fennáll. HAJDÚ harmadik csoportja az általa ese-
ményneveknek nevezett csoport (pl. Honfoglalás). Ezek és a dátumok (mivel egyetlen 
egy idıpontra utalnak) reflexíve is, kognitíve is tulajdonnevek, még akkor is, ha a he-
lyesírás errıl nem vesz tudomást. Az elıadó végül ajánlja a helyesírás kodifikátorainak, 
hogy a szemléleti ingadozás miatt nagyobb szabadságot adjanak a tulajdonnevek helyes-
írásában. 

HOFFMANN ISTVÁN „A név mint történeti forrás” címő elıadása azokat a „kritikus 
pontokat” veszi sorra, amelyek a nevek történeti forrásként való felhasználását árnyalják. 
Az elsı ilyen az elıadó szerint, hogy a magyar névkutatás számos kérdésben ma is meg-
haladott nézeteket kínál csak a történészek számára, pedig a történészek anyagfeltáró 
mővei lehetıvé tennék a régi nézetek felülbírálatát. Az olyan helyesbítı, újraértékelı 
példák, amelyek KISS LAJOS és fıként BENKİ LORÁND mőveiben figyelhetık meg, ad-
hatnak új lökést történészek és nyelvészek közös munkálkodásának. HOFFMANN fontos-
nak tartja a névetimológia megújítását, fıként a tipológiai megközelítések és rendszere-
zések segítségével. Fontosnak tartja továbbá a nevek rekonstrukcióját: ezen azt érti, hogy 
a név névszociológiai értékét kell feltárni, mert csak e feltárás alapján tehetünk érvényes 
megállapításokat a név valós használatára mind a krónikák, mind az oklevelek tekinteté-
ben egyaránt. E vizsgálatban sajátos kérdés lehet a nevek esetleges lefordításának és a 
névadó etnikumnak a tisztázása. 

TOLCSVAI NAGY GÁBOR „A tulajdonnév jelentése” címő elıadása kognitív nyelvé-
szeti megközelítésben próbálja megadni a tulajdonnév jelentésszerkezetét. Ebben a ke-
retben a tapasztalati eredető fogalmak adják a jelentés alapját, ez alapján történik meg a 
kategorizáció. A tulajdonnév a fınév speciális elıfordulása, „grammatikai, szintaktikai 
értelemben fınév”, amelynek jelentése magában hordozza az entitás megnevezését is, de 
ezen túlmenıen a tulajdonnév nyelvi egység (egész a beszélı számára). A tulajdonnév 
egyszerre „típus és megvalósulás” (ez megfelel – úgy gondolom – a J. SOLTÉSZ által 
konnotatív és denotatív jelentésnek nevezettnek). A kognitív megközelítés szerint a 
tulajdonnév jelentésszerkezete jelentésmátrix, azaz „kognitív tartományokban számon 
tartott absztrahált tulajdonságok hálózata”. A név kimondása vagy meghallása megnyit 
egy fogalmi tartományt, amelyben akár több összetevı is aktiválódhat. 

SZABÓMIHÁLY GIZELLA  „A határon túli névhasználat és a nyelvi tervezés” címő elı-
adása elsı részében a Trianon következtében kisebbségi helyzetbe került magyar nyel-
vőek névhasználatáról szólt. E névhasználatot az jellemzi, hogy a többségi nyelvet kép-
viselı államhatalom mind a személynevek, mind a helynevek és intézménynevek körében 
idegen mintákat írt elı. A határon túli lakosság alkalmi névstratégiái különbözıek lehet-
nek: többirányú alkalmazkodás a kettıs keresztnevek esetében, lefordíthatatlan kereszt-
nevek választása, az intézménynevek esetében az idegen forma magyarra fordítása, föld-
rajzi nevek esetében is az alkalmazkodás az idegen formához. Ennek következében idegen 
tulajdonnévformák kezdtek állandósulni, és feledésbe merülnek a hagyományos magyar 
nevek, illetıleg a variabilitás következtében egyre inkább az idegen forma válik meg-
szokottá. Milyen stratégiákkal élhet a magyarság ebben a helyzetben? A szerzı szerint a 
nyelvi menedzselés a követendı eljárás: mindig az adott problémára való egyértelmő 
reakció a kívánatos, nem pedig valami felülrıl jövı megoldás. Kihasználandók a lehetı-
ségek, melyeket az 1990-es évek második felétıl alkalmazhatunk: a nıi nevek magyar 
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anyakönyvezése, a magyar alapítású intézmények magyar elnevezése, az utcanévadás 
befolyásolása helyi szinten, felvilágosítás a névválasztás törvényes lehetıségeirıl. Na-
gyon rokonszenves a szerzı álláspontja: „[a helynevek esetében] korpusztervezési fel-
adatunk van: az egyazon fogalom, denotátum megnevezésére használt különbözı nyelvi 
formákat értékelnünk kell, meg kell határoznunk, melyiket milyen beszédhelyzetben 
ajánljuk használni, s fıként a »hivatalos« vagy fı változatot kell kiválasztanunk” (49). 
Csupán egy halk kérdésem van: ki fogja ezt megszívlelni és követni?  

A helynevekkel foglalkozó elıadások közül elıször a számomra oly kedves tanya-
nevekrıl szóló BEDE ÁDÁM -elıadást emelem ki (Újra a tanyanevekrıl). BEDE Derek-
egyház helyneveinek összegyőjtése során szembesült a tanyanevek által felvetett probléma-
halommal: kezdve azon, hogy győjtsük-e egyáltalán ezeket a neveket, hogy mennyiben 
helynevek ezek, mennyiben tartoznak a történeti névtudomány körébe is, a lokalizáló 
megjelenésük mellett milyen egyéb személynévi és kultúrtörténeti jelentıségük van e 
neveknek. Az elmúlt évtizedek nem kedveztek a tanyanevek megmaradásának, de még 
egy mai győjtés is elı tudta hozni az egykori tanyanévanyag közel 50%-át. E győjtés 
alapján a dolgozat megadja a derekegyházi tanyanevek fıbb szerkezeti típusait, és érvel 
amellett, hogy a tanyanevek akkor értékelıdnek fel igazán, amikor történetivé válnak, 
rögzítésük tehát fontos feladat. 

GERSTNER KÁROLY tanulmányában (Helynevek magyar–német nyelvi és kulturális 
környezetben) a magyarországi németség történetének rövid áttekintése után a helynevek 
és a dőlınevek kapcsán elemzi a német telepesek névadási szokásait: a településnevek 
esetében a teljes átvétel, a módosított átvétel, az esetlegesen megmaradt magyar név 
teljes vagy részleges németre fordítása, illetıleg az önálló, német névadás megjelenését 
és okait. Megállapítja, hogy a helységnevek esetében a hagyományozódás jelentısebb, 
mint a dőlınevek esetében. A szerzı a történeti adatok egymás mellé állításával és finom 
elemzésével alakítja ki a névadási csoportokat: megkülönbözteti az elsıdleges (hagyo-
mányozódott magyar) nevek mellé létrejött német változatokat, a hiányzó magyar nevek 
helyett megjelenı kizárólagos német neveket, a német kiindulású nevek alapján létrejött 
(gyakran csak a hivatalos névhasználatban létezı, ún. térképi) magyar neveket. A népi 
nevek : kataszteri nevek viszonylatában jellemzı sajátságként állapítja meg, hogy ha a 
térkép német nyelven készült, akkor a német és a magyar nevek között általában egyezés 
figyelhetı meg, viszont ha magyarul, akkor sokkal inkább a különbözés jellemzı. 

A beköltözı németség tehát találhatott magyar névnyomokat, amelyekhez hozzáil-
leszthette a maga elnevezéseit, önállóan is alakíthatta a neveket (más nyelvi hatás nél-
kül), és a késıbb hozzájuk költözı magyarság is adhatott (fıként a hivatalos névadás-
ban) neveket. A névadási/névalkalmazási helyzet ezen volta egy mai adatfelvételben 
csak oknyomozás útján tárul fel (ha egyáltalán feltárul). Mindez lényegesen alátámasztja 
PÓCZOS RITA  tanulmányát (A párhuzamos helynévadás), aki a KNIEZSA ISTVÁN által 
leírt, majd széleskörően alkalmazott párhuzamos névadás elméletét vette nagyító alá. 
Különbözı etnikumok által azonos szemlélet alapján egyidejőleg megjelenı névpárok 
természetesen létrejöhetnek, de e folyamatot bizonyítani alig lehet. PÓCZOS RITA  sorra 
veszi KNIEZSA érveit, és bemutatja, hogy mennyire tarthatatlanok: a valóság a legtöbb 
esetben megengedi a fordítás lehetıségét. KNIEZSA ezt az elméletet (is) beépíti a külön-
bözı névadási módok produktív idejének meghatározása mellett az eltérı etnikumok 
egymás mellett élésének bizonyítására, továbbá más népek (pl. szlovákok) helységnevei 
kronológiájának megállapítására; ha tehát kétségbe vonjuk az alapállítást (illetve ha 
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hangsúlyozzuk a bizonyíthatatlanságát), számos további következtetést le kell vonnunk 
különbözı etnikumok egymás mellett élésének bizonyítására. De az esetleges fordítás 
ténye – hangsúlyozza a szerzı – legalább olyan erıs érv az egymás mellett élésre, mint a 
független (párhuzamos) névadás. 

A fordítás lehetısége, továbbá az oklevélírók esetleges fordítási lehetıségei az okle-
velek szövegezésében is jelentkezhetnek. Erre nemcsak KNIEZSA utalt (elutasítóan), 
hanem HOFFMANN ISTVÁN is az elıadásában, és PÓCZOS RITA is. A fordítás és szövege-
zés kérdésének elmélyült vizsgálata, továbbá a latin alapszöveg utalásainak számításba 
vétele jelentkezik SZENTGYÖRGYI RUDOLF lebilincselıen izgalmas helynévnyomozásában 
(A Tihanyi alapítólevél latin szövege és helyneveink lokalizálása). Az ecli-tıl a lopdi 
tóig terjedı területet SZENTGYÖRGYI – azzal az érveléssel, hogy a veszprémi püspökség 
birtoka nem lehetett a pécsi püspökség területén – az eddigi feltételezésektıl eltérıen 
Somogy megyében keresi. A szerzı a latin szövegben megadott „nagy út” kijelölése után 
a mai helynévgyőjtemény mikrotoponimái segítségével (a Bogát helynevek, a Lapodi-tó, 
a nagy út és a caput petre [melyet a szerzı Kı-völgy-ként azonosít]) meggyızıen bizo-
nyítja a birtoktest somogyi fekvését.  

A keresztnevekkel foglalkozó írások közül különleges, mert három területet kapcsol 
egybe KOROMPAY KLÁRA írása (Középkori kultúra és irodalmi eredető névadás: a Trisztán-
regény nevei a középkori Magyarországon): a történeti személynévvizsgálatot, az irodalom-
történetet és a mővelıdéstörténetet. A szerzı a Trisztán-történet eredetét, a középkori 
francia és német szövegváltozatok világát (a két fı szövegváltozatot: „udvari változat” 
és „közváltozat”) mutatja be, majd idézi az Árpád-kori magyar személynévanyagban 
elıforduló, a történet két alakjának (Trisztán és Izolda) neveit tartalmazó adatokat. Ösz-
szevethetık-e a magyar változatok (Trisztán és Izsalcs) a korabeli francia és német szö-
vegváltozatok neveivel, megfigyelhetı-e valamelyik szövegváltozat nevének egyértelmő, 
döntı befolyása? – teszi fel a kérdést a szerzı, de kérdésére a válasz nemleges. Az 1234-bıl 
adatolható Eristuanus, Lanceret és Yvein nevek egyetlen családban történı elıfordulása 
azonban a középkori lovagregények irodalmi hatását mutatja, s ebben leginkább a német 
közvetítés játszhatott szerepet. 

Magyar kulturális és politikai hatás egyaránt érvényesülhetett a középkori Moldvá-
ban, amelynek egykori városai és falvai a magyar védvonal fontos pontjai voltak a Szeret 
mentén. STEFUCA V IKTÓRIA kutatási programja (A 14–15. századi moldvai oklevelekben 
elıforduló magyar személy- és méltóságnevek) az óukrán nyelv szótára és moldvai ok-
levelek segítségével győjti össze anyagát, és elemzi ki a magyar neveket és közszókat. 
Így szándéka szerint a középkori magyar történelem új forrásait tárja fel, dolgozza szá-
mítógépre és fordítja le magyarra. Majd elkészíti a névmutatókat azokkal az információk-
kal, amelyek az anyagot használhatóvá teszik. Kívánjuk, hogy ez a fontos forrás mielıbb 
elkészüljön. 

Lefordítható-e más nyelvre egy tulajdonnév? Ez a kérdés gyakorlati formában vetı-
dik fel akkor, amikor az egyház latin nyelvhasználata, illetıleg tudományos intézmények 
ünnepélyes aktusai megkívánják, hogy egy aktív beszélıközösséggel nem, de nyelvi 
kultúrával rendelkezı nyelv (latin) célnyelv legyen, amire neveket kell „fordítani” vagy 
adaptálni. „Fordítás vagy adaptáció?” a címe RIHMER ZOLTÁN elıadásának, melyben e 
bonyolult kérdés gyakorlati megoldásait mutatja be: a családnév esetén a változatlan 
beillesztés, míg a keresztnevek esetén a megfeleltetés vagy a fordítás lehet a járható út. 
A szerzı tízéves fordítói gyakorlatának eredményét mutatja be, melyben a különbözı 
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eredető és transzparenciájú alakok latin szövegbe való beillesztésének elveit és eljárás-
módjait kialakította. RIHMER ZOLTÁN gyakorlatát nem fordításnak nevezi, hanem kultu-
rális megfeleltetésnek, mely több, mint az egyszerő fordítás, s melyben nagy szerepet 
kap a latin névrendszerhez való adaptáció. 

POSGAY ILDIKÓ a mai magyar keresztnévadásban megjelenı névválasztási tendenciá-
kat mutatja be. Ezek mélyén mind a szakirodalom, mind a mai internetes fórumokon 
olvasható vélemények szerint is valamely szubjektív mozzanat keresendı, amely alapján 
az elnevezı egyén szépnek vagy csúnyának tart egy nevet. A szerzı szerint a mai név-
adási szokásokban a hagyomány, az idegen nevek átvétele, a felújított régi magyar nevek 
divatja, az ún. idolnevek gyakorisága és a vallás játszik szerepet. Legyen-e szabályozott 
a névadás és anyakönyvezés, vagy engedjük szabadjára az ötleteket – ez a kérdés áll 
elıtérben (a szabadsághoz természetesen hozzátartozik a helyesírási szabadság is; legin-
kább a kötelezı fonetikus leírást ellenzik sokan). E két kérdésben a recenzens (ha meg-
kérdeznék) a feltétlen szabad választás (ha úgy tetszik, szabad névalkotás) és a helyes-
írási preskripció eltörlése mellett szavazna. 

Az írói névadás körébıl a (bevallottan szubjektív) válogatás BÜKY LÁSZLÓ írását 
(Személynevek felbontása és felépítése a költıi nyelvben) emeli ki. A szerzı a költıi 
nyelvben elıforduló nevek metaforizációját, ennek különféle változatait elemzi. Az elsı 
csoportba azok az esetek tartoznak, amikor a költı metaforát hoz létre a tulajdonnévvel. 
Ez a leggyakoribb eljárásmód, melyben a költık gyakran játszanak a tulajdonnévben 
meglevı komikum elıhívásával is. Arany János „Vörös Rébék” címő versében a tulaj-
donnév egyszerre jelenti a személyt és a varjút, akivé a személy lett. De a vers szöveté-
ben a kettı együtt szerepel, ezért BÜKY LÁSZLÓ az ilyen eseteket elválasztja az elıbbitıl, 
s arról ír, hogy ez utóbbiban a tulajdonnév maga válik metaforává. A harmadik eljárás-
módra, a név metaforává bontására Füst Milán költészetébıl (Copperfield Dávidhoz!) 
hoz példákat: a felbontott és közszóként értelmezett név (Copperfield ’rézföldek’) a 
„gyarapodás” „barackszín, sárga fém”, majd az aranyakat gurító királynak a költı sze-
mélyes életével összefüggı jelentısége tovább viszi a metaforát a lehetséges világ és a 
valóság közötti lebegés határáig. A név mint nyelvi (tulajdonságokat összegzı) sőrít-
mény jelenik meg Weöres Sándor „Varázs-virágok” címő versében: az egyes virágok ne-
vének (Máriagyolcs, Kacskakóró, Nenézzrám, Rejtementem, Bánomvirág, Gyászika, Égi-
fürt) kibontása csupán a költı lehetséges világában adható egyféle kibontás, amelyek 
értelmezésében a mai olvasó képzettársításai is érvényesülhetnek. 

Az intézménynevek körébıl VARGA JÓZSEFNÉ HORVÁTH MÁRIA  tanulmánya (Gyır-
Moson-Sopron megye általános iskoláinak névvizsgálata) emelendı ki. A szerzı a megye 
összes általános iskolájából azokat vizsgálta meg, amelyek egyedítı névvel rendelkeznek 
(kimaradtak tehát az önkormányzati, körzeti megjelölések). Ezek száma 101, a megye 
iskoláinak 54%-a. VARGA JÓZSEFNÉ külön vizsgálja a névadás indítékát városokban és 
falun, és jellemzı különbségeket talál: míg a városokban inkább jellemzı az országosan 
ismert személyek szerepeltetése a megnevezésekben, addig a falvakban lényegesen erı-
teljesebb az adott helység (kultúr)történetéhez főzıdı személyek, helyi nevezetességek 
megjelenése. Amint írja, „a kiválasztott névadónak üzenete van, a közösségek keresik a 
múlt értékeit, a gyökereket, a kapaszkodókat és ezt a névválasztással is kifejezik”. A név-
választás „a nemes hagyományok ırzését, a példa megmutatását, az érték tiszteletét, a 
lakóhelyhez, a szülıföldhöz kötıdés erısítését, egy kistelepülés megtartóerejének nö-
velését” jelenti (624). Jelentéstanilag az elnevezések leginkább tulajdonnévi alapúak 
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(az elnevezések közel 83%-a ilyen), a többi közszói, illetve helynévre utaló -i képzıs 
melléknév. Azt is megtudjuk, hogy a mindennapi életben az iskolákat általában egysze-
rőbb néven (pl. Barna Iskola) nevezik meg. 1990 után e megyében is átalakultak az 
iskolaelnevezések. Ideológiamentessé váltak, és sokkal inkább a helyi hagyományok irá-
nyították a választást, mint a korábbi idıkben. 

Írásomban a „Név és valóság” kötet alig egy nyolcadáról szóltam. Szubjektív válo-
gatást mutattam be, igyekeztem kedvet csinálni hozzá. Kívánom, hogy minden olvasó, 
aki csak kézbe veszi, megtalálja a neki legkedvesebb és leghasznosabb olvasmányt. 

HEGEDŐS ATTILA  

ÖRDÖG FERENC: VÁLOGATOTT TANULMÁNYOK  
Czupi Kiadó, Nagykanizsa, 2008. 402 lap 

Igen jó szokás alakult ki az utóbbi idıben az évfordulós megemlékezı kötetekkel 
kapcsolatban. Nem a szakmában hasonló érdeklıdéső kollégák, barátok, tisztelık írnak 
ünneplı cikkeket, tanulmányokat, hanem az ünnepelt munkásságából válogatnak, régeb-
ben írott, általában nehezen hozzáférhetı írásait teszik közzé egy győjteményes kötetben. 
Így történt ez Ördög Ferenc esetében is, akinek 75. születésnapját szép, terjedelmes és 
tartalmas válogatással köszöntötte szülıföldje, lakóhelye, de elsısorban volt tanítványa, 
a könyv kiadója.  

Ördög Ferencet nem kell bemutatni a mai névtanos nemzedéknek, de a magyar 
nyelvtudomány széleskörő kutatógárdájának sem. A fiatalabbak és az utánunk követke-
zık azonban minden bizonnyal szívesen olvasnak életérıl, pályájáról, az emberrıl is. 
Ezért hadd álljon itt egy rövid curriculum vitae, vagy inkább tudományos pályakép! 

Ördög Ferenc 1933. április 5-én született a Tolna megyei Gyulajon. Még tízéves 
sem volt, amikor árván maradt, s nagyszülei nevelték, taníttatták. Középiskolai tanulmá-
nyait Kaposvárt, majd Dombóváron végezte. Itt magyartanára, Gömöry József mellett a 
kiváló stiliszta és irodalomtörténész, volt Eötvös-kollégista Péczely László volt rá nagy 
hatással. Péczely nemcsak fölismerte tehetségét, hanem családi körülményeit is ismerte, 
s többet törıdött vele, mint más tanítványával. Könyveket ajánlott és adott neki olvasásra, 
foglalkozott általános elımenetelével, mőveltségével, céljaival, elképzeléseivel is. Az ı 
közvetítésével ismerkedett meg személyesen Kodály Zoltánnal is, akinek hatására még 
közelebb került a magyar népdalokhoz, népköltészethez, népnyelvhez. 1952-ben érettsé-
gizett, s mivel a magyartanárság vonzotta, a Szegedi Egyetem Bölcsészettudományi 
Karának hallgatója lett. Itt Mészöly Gedeon a korai nyelvemlékek hangulatos elemzésé-
vel sok ma is élı magyar nyelvészben keltette föl az érdeklıdést a nyelvtörténet iránt. 
Hozzá hasonlóan meg tudta nyerni a hallgatóságot a dialektológia kutatásának Nyíri 
Antal, s Ördög Ferenc otthonról is hozott, középiskolában is erısített nép- és tájnyelvi 
szeretete egyre világosabban mutatta a célt: a népnyelv tanulmányozását. Ezt a szándé-
kot másik oldalról támogatta a Budapestrıl éppen Szegedre került Rácz Endre névtan 
iránti szeretete, vagy ahogyan ı sokszor mondta: „szerelme”. İ vezette rá Ördög Ferencet 
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a névtan sokoldalúságára, s szemináriumi, majd szakdolgozat íratásával elkötelezetté 
tette a névtani kutatások iránt. 

Ekkor írta meg Ördög Ferenc elsı dolgozatait szülıfaluja személynév-anyagából. 
Értéküket, színvonalukat jellemzi, hogy egy részük már akkor vezetı nyelvtudományi 
folyóiratokban jelent meg, s némelyik helyet kapott a bemutatandó könyvben is. Ez a 
győjteményes kötet azonban nem idırendi elrendezéső, hanem tematikus, így az ismerte-
tésben is elıször a helynévi témájú cikkekkel kell kezdenünk.  

Talán már kevesen tudják, hogy az országos helynévgyőjtı mozgalom Zala megyé-
ben, az Ördög Ferenc múlhatatlan érdemő tevékenységének, kutató és szervezı munká-
jának eredményeként megjelenı „Zala megye földrajzi nevei” címő kötettel indult el, s 
jutott el európai hírő föltáró és közzétevı eredményekre. Ennek a kötetnek a bevezetıjé-
vel indul a könyv „Földrajzi nevek” címő fejezete, majd folytatódik a késıbb Ördög 
Ferenctıl irányított további kutatások idınkénti helyzetjelentéseivel, az adatokból levont 
eredmények közzétételével. Különösen értékes közülük újszerő mondanivalójával a 
„Helynévgyőjteményeink mint az onomato-dialektológia forrásai” címő tanulmány, amely 
nemcsak a névtudománynak és a nyelvjáráskutatásnak az összefüggéseire hívja fel a 
figyelmet, nemcsak a nevek dialektológiai fölhasználásának lehetıségeit tárja föl, hanem 
új irányzatot teremt a névtani kutatásokban. A nevekben rejlı forrásértékő adatokra 
rámutatva bebizonyítja a helynévkutatás sokoldalú hasznát, a még ezután megjelen-
tetendı helynévtárak szükségességét.  

Különösen hasznosak ezen a téren német nyelvő cikkei, amelyek révén a magyar 
helynévkutatás bekerült az európai tudomány vérkeringésébe: fölfigyeltek rá nemcsak a 
német, hanem a svéd, a norvég, a finn és a kisebb rokonnyelvek kutatói is. Hihetetlen 
energiáról, elkötelezettségrıl és áldozatvállalásról tanúskodnak ezek a tanulmányok. Ezt 
megerısíthetik a kortársak is, akik együtt lelkesedtek, dolgoztak Magyarország teljes 20. 
századi helynévállományának megjelentetéséért. Nagy kár, hogy nem fejezıdhetett be, s 
már soha nem fejezhetı be ez a munka! (A következı győjtések ugyanis már egészen 
más névanyagot fognak föltárni – ha egyáltalán lesz még valaha becsülete Magyarorszá-
gon az adatgyőjtı munkának.)  

Megjelent még ebben a fejezetben egy egészen más jellegő munka is „Zala megye 
helységneveinek rendszere” címmel. Ez az önálló füzetként ismert tanulmány iskolát 
teremtett a magyar helynévkutatásban (nagy kár, hogy ezt a késıbb fél magyarországnyi 
területre kiterjedı földolgozást is elnyelte a közöny, részvétlenség, pénztelenség örvé-
nye). Pedig ennek a tanulmánynak a mintájára készült el Pest, Borsod, Veszprém, Komá-
rom, Fejér stb. megye településneveinek rendszere. A teljes helységnévanyag földolgo-
zása után el lehetett volna készíteni azt a szintézist, amely bemutatta volna az egyes 
névtípusok (törzsnévi, személynévi, patrocíniumi, víznévi stb.) megterhelési arányát, 
elterjedési területét és még sok minden mást, amit történészek, régészek, néprajzosok 
épp oly eredményesen használhattak volna, mint a nyelvészek és az onomatológusok. 

A könyv második nagy fejezete a „Személynevek” címet viseli. A már említett bece-
névi témát több tanulmányban is folytatja (A gyulaji keresztnevek becézı alakjai; Gazdát 
cserélt becézınevek; stb.), de oly összetett, sokoldalú ezen a téren a szerzı vizsgálata (és 
a könyv tematikája), hogy valamennyi cikk egyenkénti bemutatása nélkül igen nehéz 
minden tárgyalt névtípusnak az ismertetése.  

A személynevek regionális atlaszának kérdésével foglalkozik egy német nyelvő ta-
nulmány. A göcseji és hetési nevek kutatásainak eredményeit térképes szemléltetéssel 
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ismerteti a munka. A terminológiai kérdéseken keresztül a keresztnévdivatig szinte min-
den részterületet érintenek a tanulmányok. Tudománytörténeti összefoglalásokat tartal-
maz több kiváló cikk is. Módszertani mondanivalójuk következtében emelkedik ki közü-
lük „A személynévvizsgálat új útjai”, amely a személynévelemek rendszerezésének 
lehetıségét mutatja be szemléletes példák kíséretében.  

Több munka foglalkozik általános névtani kérdésekkel, s ide sorolom a terminológiai 
témákat is (A személynévvizsgálat új útjai; Személynév-kutatásunk helyzete és feladatai; 
Néhány megjegyzés a névtudomány mőszavaihoz; stb.). Valamennyi tanulmány fontos 
szempontokat ad a kezdı kutatóknak, de új irányokat mutat a névtudomány gyakorlott 
mővelıi számára is. A családnevek és a ragadványnevek problematikája is intenzíven 
foglalkoztatta a szerzıt a cikkek szerint (Helynevekbıl keletkezett családnevek -i képzı-
vel és anélkül; A Tütösi, Tüttıs, Tőtı családnevekrıl; Az elsı magyarországi református 
anyakönyv családnevei, ragadványnevei és névhelyettesítıi; Ragadványnevek gyászje-
lentéseken). Az utóbbi különösen érdekes, mert olyan ma élı szokásról tudósít, amely-
nek megléte is kétséges a nagyvárosi modern gondolkodás számára. „Az asszonynevek 
megnevezése a népnyelvben” címő munka csak részben tartozik a családnévvizsgálat 
kérdéskörébe: azzal foglalkozik, hogy melyik családnevet használják általában a férjes 
nık említıneveként. Adatai természetesen dunántúliak, s ez arra utal, hogy különbséget 
kell tennünk a nyelvjárási, névhasználati sajátságok között a nyelvterület különbözı 
területein. Ennek az elvnek részletesebb kifejtését találjuk meg a kötet „Személyneveink 
onomato-dialektológiai vizsgálatáról” címő tanulmányában.  

A következı fejezet címe „Névtudomány és mővelıdéstörténet”. Ebben tematikailag 
nehezen összekapcsolható tanulmányok találhatók. Az egyik a patrocíniumi nevekrıl 
szól, a másik az anyakönyvezés történetének elsı korszakát taglalja, a harmadik a haran-
gok neveit mutatja be. Mindezek nagymértékben segítik az egyháztörténeti érdeklıdéső 
kutatásokat. A fejezet többi tanulmánya (A magyar céhek patrónusválasztásának hagiog-
ráfiai, ikonográfiai és mővelıdéstörténeti indítékai; Eltőnt patikaneveink nyomában) az 
ipartörténet hasznos dokumentumaira épül. Jóllehet ezek is kapcsolódnak részben a népi 
vallási kutatásokhoz, mondanivalói jelentısebbek az ipartörténet, még inkább az intéz-
ménynevek történetének változásai iránt érdeklıdık számára. 

A továbbiakban a fejezetek szerkezete eltér a korábbi, tematikus elvtıl, ezért az is-
mertetés innentıl egyenként mutatja be a cikkeket. 

„A ragadványnévadás nyelvi eszközeirıl” címő munka az -ék képzırıl és a -k töb-
besjelrıl szól elsısorban, de a névelemek sorrendjére is ad hasznos és számszerő adato-
kat. Több fejezetben találkozunk olyan munkákkal, amelyek a 18. század nagy Zala me-
gyei összeírásának adataira épülnek (pl.: A készülı XVIII. századi zalai személynévtár 
családneveinek nyelvjárástörténeti hasznosításáról).  

Ördög Ferenc pedagógiai munkássága közismert Nagykanizsán. Ennek eredménye-
ként középiskolai tanulók tucatjai kezdtek foglalkozni a névtannal, s értékes győjtemé-
nyeket jelentettek meg a névtudomány és a nyelvjáráskutatás különbözı területeirıl. Itt 
azonban elsısorban a felsıoktatásban végzett munka módszereirıl, eredményeirıl, a 
hallgatók szakdolgozatainak segítésérıl, irányításáról olvashatunk. Ezt foglalja össze a 
német nyelvő „Der Eigenname im Unterricht”.  

Ésszerő volt külön fejezetbe foglalni a nyelvjáráskutatással foglalkozó két tanul-
mányt, jóllehet itt lett volna a helye a tulajdonnevek dialektológiai sajátságaival foglal-
kozó munkáknak is. Természetesen a Dunántúl nyelvjárásaival foglalkoznak a cikkek.  
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A tanulmányok utolsó ciklusa tudománytörténeti témájú munkákat foglal egybe. Arra 
utal, hogy Ördög Ferenc a nagy elıdöket tisztelte, nemcsak tanult tılük, de emléküket 
megırizte, igyekezett másokkal is megismertetni munkásságukat. Kik voltak azok, akik 
a példaképek közül megörökítést nyertek egy-egy visszaemlékezésben? Valamennyien 
Zala megyeiek. Elsıként a nagy példakép: Pais Dezsı. Azután a régi tudós: Plánder 
Ferenc, és végül a barát, munkatárs: Markó Imre Lehel. Ördög Ferenc mindhármukról a 
tisztelet hangján és az elismerés szavaival ír. Érezzük, megértjük, hogy a múlt ismerete 
és tisztelete nélkül nincs értékes jelenkori kutatás, és nincs eredményes tudomány a jö-
vıben sem.  

A kötetet Ördög Ferenc nyelvtudományi publikációinak bibliográfiája és a kötet 
tárgy-, szó- és névmutatója zárja le. 

Összegezve a könyv értékeit egyértelmően megállapíthatjuk, hogy az nem csupán a 
ma már nehezen hozzáférhetı tanulmányoknak az összegyőjtésével és egy kötetben való 
megjelentetésével, hanem egy személy tudományos életútjának bemutatásával is fontos 
célt szolgált. Tudom, hogy az önálló kötetek sokkal jelentısebbek a kisebb cikkeknél, 
tanulmányoknál, de azokat az érdeklıdık, a magyar névtannal foglalkozók ismerik; és 
ismerni fogják a következı nemzedékek is, mert megkerülhetetlenek egy-egy téma föltá-
rásakor, alapos kutatásakor. Melléjük kell azonban állítani a szétszórtan megjelent, de 
éppoly jelentıs munkákat is, hiszen csak így lehet áttekinthetı képet kapni a tudósról és 
kutatott tudományterületérıl. Szerencsés, hasznos, fontos tehát a könyv megjelentetése; 
ott kell lennie minden magyar tulajdonnév-kutató könyvtárában. 

HAJDÚ M IHÁLY  

TÓTH VALÉRIA: TELEPÜLÉSNEVEK VÁLTOZÁSTIPOLÓGIÁJA 
A Magyar Névarchívum Kiadványai 14.  

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék,  
Debrecen, 2008. 285 lap 

1. TÓTH VALÉRIA  legújabb könyvében, amely a szerzı habilitációs értekezése alap-
ján készült, elméleti igénnyel, a tipológiai rendszerezés szándékával közelíti meg a tele-
pülésnevek életének sajátos, változási fázisát. A településnevek változástipológiájának 
kidolgozásával TÓTH VALÉRIA egyrészt a KNIEZSA ISTVÁN által megalapozott klasszikus 
történeti helynév-tipológia kronológiai megállapításainak pontosításához kíván segítséget 
nyújtani annak új aspektussal való kiegészítése nyomán; másrészt a HOFFMANN ISTVÁN 
által kidolgozott, s fıként a toponimák szerkezetének tárgyalására, illetve azok keletke-
zéstörténetének vizsgálatára fókuszáló helynévelemzési modell (Helynevek nyelvi elem-
zése. Debrecen, 1993) továbbgondolását szándékozik megvalósítani. Az utóbbi munkához 
különösen erıs szálakkal kapcsolódik a kötetben vázolt változástipológiai rendszerezés: 
TÓTH VALÉRIA  a HOFFMANN ISTVÁN által létrehozott, strukturális szemlélető elméleti 
keret logikáját és fogalomkészletét használja fel a településnevek változásainak rendsze-
rezı bemutatása során. Határozott szemléletbeli rokonságot vélhetünk felfedezni BENKİ 
LORÁND nyelvtörténeti tendenciákat általánosságban bemutató teoretikus munkájával is 
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(A történeti nyelvtudomány alapjai. Budapest, 1988): az általános nyelvtörténeti változá-
sok és a településnevek változásai kapcsán felvethetı azonos szempontok (a változási 
lehetıségeknek és megvalósulásoknak az összefüggései; a változásérzékenység fogalma; 
a változások szabályos, tendenciaszerő és szabálytalan, egyedi megnyilvánulásainak köre; 
a változásokat indukáló belsı, nyelvrendszerbeli és külsı, a nyelven kívüli valósággal 
összefüggı indítékok összefonódásának problematikája; a szinkrón variációk szerepe a 
diakrón változásokban; a változások nyelvföldrajzi kötöttségeinek kérdése; stb.) a tulaj-
donnevek általános nyelvtörténeti vizsgálódásokban való felhasználásának szükségessé-
gét igazolják.  

2. A kötet lényegében két nagyobb tartalmi egységbıl épül fel: a bevezetés és az elsı 
négy fejezet a településnévi változástípusok definiálását, a névváltozások rendszerének 
elméleti alapról történı bemutatását nyújtja, míg az ötödik fejezet hét esettanulmányon 
keresztül vizsgálja a településnevek módosulásainak a valóságban az elméleti rendszere-
zés által sugallt egyenes változási irányvonalaknál nem egyszer jóval bonyolultabb, 
szövevényes természető megvalósulásait.  

A „Bevezetés”-ben (7–14) TÓTH VALÉRIA  a településnevek módosulásait egy-egy 
névtípus, nyelvi jelenség vonatkozásában vizsgáló, egyes névrendszerek elemzése kap-
csán érintı, illetve bizonyos változástípusok jellemzésén keresztül bemutató legfonto-
sabb szakirodalmi elızményeket ismerteti. A szakaszból egyértelmően kiderül, hogy a 
szerzıre MEZİ ANDRÁSnak a helynévi típusváltások rendszerbe foglalásának idıszerő-
ségérıl és HOFFMANN ISTVÁNnak a névalkotási és névváltozási szabályok elkülönítésé-
nek szükségességérıl vallott nézetei hatottak leginkább termékenyítıleg. A kérdéssel 
kapcsolatos általános szakirodalmi mővek szerzıi, mint TÓTH VALÉRIA  utal rá, eltérı 
véleményen vannak magának a névváltozás fogalmának az értelmezésekor éppúgy, mint 
a névváltozások okainak meghatározásakor. 

„A településnevek változásának tipológiája” címő elsı fejezet (15–25) az elméleti 
alapok megfogalmazását tartalmazza. TÓTH VALÉRIA  itt nyújtott definíciója szerint a 
településnevek változásait a névalakok lexikális-morfológiai (és ennek következtében 
estlegesen funkcionális-szemantikai) szerkezetének, illetve a helységnevek denotatív je-
lentésének külön-külön vagy együttesen jelentkezı módosulásaiban érhetjük tetten. 
Fontos kitétel, hogy csak a már meglévı településnevek név voltával összefüggı szerke-
zeti változásai képezik a vizsgálat tárgyát, így az új helységnevek alkotásának (mint ke-
letkezéstörténeti folyamatnak), valamint a hangváltozásoknak (mint általános nyelvtör-
téneti folyamatnak) a jellemzése az elemzés körén kívül kell, hogy rekedjen.  

A szerzı a természetes névadás korszakának, az ómagyar kortól a 18. század máso-
dik feléig terjedı idıszaknak a településnévi változásait nyomon követve, ezen elvek 
alapján alkotta meg tipológiáját, amelyet elıbb vázlatos formában, majd az egyes válto-
zástípusokat definiálva mutat be a fejezetben. Megjegyezhetjük, hogy a szerzınek a 
témába vágó elıtanulmányaiban kifejtett rendszerezései (l. The Changes of the Hungarian 
Settlement Names. In: Onomastica Uralica 3. Debrecen–Helsinki, 2005: 135–53; illetve: 
Változásmodellek a településnevek körében. Névtani Értesítı 27: 125–36) leginkább a 
névkeletkezés változási folyamatként való számontartásában, a jelentésváltozások és az 
alaki változások egyes altípusainak azonosításában, a komplex változási folyamatok 
státuszának megítélésében, kisebb részben pedig a terminushasználat terén mutatnak 
eltéréseket egymáshoz és az itt bemutatott tipológiához képest. Ez jól tükrözi, miként 
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kristályosodott ki a változástípusok osztályozásának a könyvben kifejtett rendszere. A válto-
zási lehetıségek és realizációk többirányúságának, a településnevek nagyon is erıs vál-
tozásérzékenységének érzékeltetésére a szerzı a Boldogasszony védıszentnévbıl kelet-
kezett helységnevek változásait tekinti át a szakasz végén. 

A „Komplex változások” címet viselı második fejezet (27–45) három olyan változási 
folyamatot ismertet részletesen, amelyek esetében a név denotatív jelentése, valamint 
szemantikai és alaki szerkezete együttesen, egyszerre változik. A néveltőnés kapcsán a 
szerzı a helységnév nyelv- és településtörténeti hasznosíthatóságát biztosító névrekonst-
rukció jelentıségére, eredményeire hívja fel a figyelmet; a névdifferenciálódás jelenségét 
illetıen a falvak osztódását kísérı differenciáló jelzıs névformák kialakulásának jellem-
zıit veszi számba, a folyamat megjelölésére a névosztódás terminust javasolva; a termé-
szetes névadás idıszakában viszonylag ritka névintegrálódás tekintetében pedig fıként az 
egymás mellé kerülı településnevek sorrendiségét megszabó faktorok azonosítását, vala-
mint az így létrejött névformák névszociológiai helyzetének értékelését tartja feladatának. 

„Jelentésváltozások” címen a harmadik fejezet (47–53) a denotatív jelentésükben 
változást mutató településnevek módosulásainak típusait mutatja be. A jelentésváltozá-
sok megváltoztatják az érintett településneveknek a helynevek hierarchiájában elfoglalt 
helyzetét: a jelentésbıvülés magasabb szintő, a jelentésátértékelıdés és a jelentésszőkü-
lés pedig jellemzıen alacsonyabb státuszú jelentés kialakulását eredményezi. 

A negyedik, „Alaki változások” címő fejezet (55–179) azokat a településnévi vál-
tozásokat győjti össze, amelyek esetében a denotatív jelentés állandósága mellett a név 
alaki szerkezete módosul. Az alaki szerkezet változása érintheti a településnév egészét 
vagy annak egy részét. A névtest teljes átalakulását eredményezı névcseréhez településné-
vi szinonimák használatán keresztül vezet az út, ennek kapcsán TÓTH VALÉRIA az azonos 
denotatív jelentéssel bíró, ám alaki szempontból (ennek következtében a hordozott sze-
mantikai tartalomban is) eltérı, azonos közlési rendszeren belül használt névformák egy-
idejő létezésének állapotában határozza meg a valódi helységnévi szinonimitás jelenségét.  

A névtest rendszerszerő, szabályokba foglalható, s általában a helynévrendszer sajá-
tosságai által befolyásolt részleges átalakulása érintheti a szintaktikai, illetve a morfoló-
giai szerkezetet. A név szintaktikai szerkezetének változása, azaz a szemantikai és a 
lexikális-morfológiai szerkezet együttes módosulása megtörténhet jelzıi szerepő elıtag-
gal, illetve földrajzi köznévi utótaggal történı kiegészülés, valamint e névrészeket érintı 
ellipszis, továbbá névrészek és névelemek egymás közti cserélıdése során. A jelzıi sze-
repő elıtaggal való kiegészülés a homonim településnevek megkülönböztetı jelzıkkel való 
egyénítésének jelenségét takarja. A gyakran ’település’ jelentéső, s egyfajta településnév-
alkotó formáns funkcióval rendelkezı földrajzi köznévi utótaggal való kiegészülés nyelvi 
jellemzıit, mint a szerzı kimutatja, erısen befolyásolják a már meglévı településnevek 
nyelvi sajátosságai. A kétrészes településnevek elıtagjának vagy utótagjának elmaradását 
eredményezı, nem túl gyakori ellipszis kapcsán TÓTH VALÉRIA többször is figyelmeztet 
annak lehetıségére, hogy a településnevek rendszertani viselkedésének jellegzetességei 
alapján, valamint az oklevélbeli adatoltság véletlenszerősége okán több, ellipszisre gya-
nús jelenség esetében a tényleges névhasználat során inkább az történhetett, hogy a rövid 
névforma párhuzamosan élt az egyidejőleg vagy késıbb keletkezett kétrészes névalak 
mellett, végül pedig kiszorította azt. A névelemek és névrészek egymás közti cserélıdé-
sét illetıen a szerzı az -i képzı és a telek ~ telke földrajzi köznév jelentıs aktivitására 
hívja fel a figyelmet. 
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A név morfológiai szerkezetének változása, azaz a szemantikai szerkezet állandósága 
mellett a lexikális-morfológiai szerkezet módosulása megtörténhet névelemet érintı 
csökkenés (redukció), illetve növekedés (bıvülés), továbbá névelemek és névrészek saját 
csoportjukon belüli cserélıdése során. A redukció és a bıvülés érinthet névelemnyi 
értékő lexémákat (fıként a patrocíniumi helységnevek körében gyakori változástípusok), 
illetve toldalékmorfémákat egyaránt. Míg a névelemnyi lexéma eltőnése gyakran jár infor-
máció- vagy motivációvesztéssel, addig a toldalékmorféma redukciója a név funkcionális-
szemantikai szerkezetét jellemzıen változatlanul hagyja. A toldalékmorfémákkal való 
bıvülés kapcsán TÓTH VALÉRIA részletesen megvizsgálja a folyamatban aktív képzık, 
illetve a birtokos személyjel és a -k többesjel kapcsolódási szabályszerőségeinek kötött-
ségeit (milyen szemantikai típusú, milyen szerkezető, milyen végzıdéső, milyen eredető, 
mely lexémákat tartalmazó, mely területen és mely idıszakban elıforduló településne-
vek esetén gyakori e névelemek másodlagos névformákban való jelentkezése). Ezután 
szemléletes példák segítségével kimutatja, hogy miként lazultak meg e kötöttségek az 
idık során. A névelemcsere, akár lexémákat, akár képzıket érintett, jellemzıen az adott 
névelem produktívabb, a területre jellemzıbb szinonimájának névbe kerülését eredmé-
nyezte. A névrészcsere jelzıi elıtagokat, helynévi és földrajzi köznévi utótagokat egy-
aránt módosíthatott: az új névforma grammatikai szerkezete legtöbbször a névalakba 
belépı névrészek kapcsolódási jellegzetességeinek megfelelıen alakult át. 

A szabályokba nem foglalható, egyedi leírást kívánó, komplex okokkal magyarázható 
részleges alaki változások köre a név lexikális-morfológiai és funkcionális-szemantikai 
transzparenciáját érintı módosulásokat foglalja magában. A két szerkezeti szint áttetszı-
ségének megszőnése (deszemantizáció), létrehozása (reszemantizáció) és átalakítása (transz-
szemantizáció) elıre megjósolhatatlan alaki változásokat eredményez a névtestben. TÓTH 
VALÉRIA  megállapítása szerint e folyamatok hátterében a szabályos hangtörténeti válto-
zások, valamint a szokásos szótörténeti módosulások (pl. szavak elavulása, jövevényne-
vek átvétele) állnak, amelyek az elsıdleges névformát elszakítják lexikális elızményétıl, 
teret adva ezzel a kontextuális hatások, illetve hangalaki asszociációk által befolyásolt 
szabálytalan alaki módosulások bekövetkezésének, melyek eredményeként a lexikális és 
a szemantikai szerkezet tekintetében is szokatlan névformák jönnek létre. 

Az ötödik, „Esettanulmányok a településnevek változásai körébıl” címet viselı feje-
zet (181–243) hét, összefoglaló jellegő részegysége egy-egy név-, illetve jelenségtípusra 
fókuszálva, a településnév-változások jellemzıit is segítségül hívva von le általános 
érvényő névtörténeti következtetéseket. A szerzı kimutatja, miként nyerhettek egyes, 
elsıdlegesen nem ’település’ értelmő lexémák (pl. egyháza, fı, földe, hida, telek ~ telke) 
metonimikus helységnévi összetételeik használatán keresztül ’sajátos jellemzıvel bíró 
lakott hely’ jelentésben településnév-formáns funkciót a régi magyar nyelvben. Bemutatja, 
miként határozta meg helységneveink jellemzı fonotaktikai szerkezete a közszói, sze-
mélynévi alapjuktól elszakadó településnevek formáját bizonyos, szabálytalannak tőnı 
változási jelenségek (pl. a névkezdı a elmaradása, a zésülés) alkalmazása során. Meg-
tudjuk, hogy milyen érvek szólnak amellett, hogy a falva > fa változás megindulását 
nyelvjárástörténeti tényezık befolyásolták. Kiderül, miként járulhatott hozzá a templom-
címbıl alakult településnevek erıs változási hajlandóságának kialakulásához a névtípus 
sajátos, gyaníthatóan egyházi befolyáshoz köthetı eredete. Bizonyítást nyer az is, hogy a 
településneveket, köztük a lexikálisan áttetszı helységneveket is nagy változási érzé-
kenység jellemzi, különösen a szerkezeti módosulások tekintetében, a változások irányát 
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pedig alapvetıen az általános nyelvfejlıdési tendenciák hatásának kitett névmodellekhez 
való igazodás szabja meg. 

A kötetet bıséges irodalomjegyzék (245–55), tárgy- és helynévmutató (257–63, ill. 
265–76), valamint angol nyelvő összefoglaló (277–83) zárja. 

3. TÓTH VALÉRIA változástipológiai elemzése alaposan végiggondolt elveken nyugvó, 
igen következetes logikát alkalmazó, a településnevek változásaiban erıs rendszerszerősé-
get kimutató feldolgozás, amely a HOFFMANN ISTVÁN-féle helynévleírási modell szem-
léletét követve új elemzési szempont érvényesítésével sikeresen gazdagítja is azt. A fel-
vázolt tipológiai rendszerezés alapelveinek kidolgozása, valamint az egyes változástípusokat 
illusztráló településnévi példák történetének részletezı bemutatása mögött érzékelhetıen 
végig ott húzódik a szerzı helynévtörténeti adattárak és szótárak készítése közben a 
helynevek nyelvi viselkedését illetıen szerzett alapos ismeretanyaga. TÓTH VALÉRIA hang-
súlyozottan strukturális szemléletet követve dolgozza ki a településnevek változástipoló-
giáját, hiszen a határozott, éles válaszvonalakkal elkülönített csoportokból felépülı rend-
szerezések alapját ez az elméleti keret tudja leginkább megteremteni. Érdemes azonban 
megjegyezni, hogy a szerzı talán legfontosabb végkövetkeztetése, miszerint a település-
nevek változási irányait a már meglévı helységnevek modellhatása befolyásolja legin-
kább, ha megfogalmazásában különbözik is, de tartalmában a lényeget tekintve mégis-
csak összeegyeztethetı a kognitív nyelvészetnek a konvencionalizálódott nyelvi minták 
hatásáról vallott nézetével. TÓTH VALÉRIA  saját szempontjából végsı soron ugyanúgy a 
nyelvrendszerbeli és a nyelven kívüli valóság által biztosított tényezık befolyásának 
bonyolult összjátékát figyeli meg a nyelvi folyamatok mőködésének hátterében, mint a 
kognitív irányzat képviselıi, igaz, ık inkább az utóbbi tényezıegyüttes hatásának elsıd-
legességét hangsúlyozzák. TÓTH VALÉRIA  munkája kétségkívül termékenyítıen hat majd 
a helynevek viselkedésének strukturális szemlélető, illetve más megközelítésmódot al-
kalmazó leírásában egyaránt. 

BÖLCSKEI ANDREA 

KOVÁTS DÁNIEL: SÁTORALJAÚJHELY HELYNEVEI ÉS 
TÖRTÉNETI TOPOGRÁFIÁJA 

A Sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum Füzetei 6. 
Sátoraljaújhely, 2008. 520 lap 

1. Az 1940-es években SZABÓ T. ATTILA  által indított helynévgyőjtı-mozgalom az 
1960-as években újból erıre kapott; ennek eredményeként láttak napvilágot a nagysza-
bású megyei győjtéseket tartalmazó kötetek. E nagyívő vállalkozás sorába illeszthetı 
KOVÁTS DÁNIEL munkássága is, aki NAGY GÉZÁval és SZŐCS ISTVÁNnal az 1960-as 
években maga is bekapcsolódott a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Sátoraljaújhelyi járás 
neveinek győjtésébe (vö. BALASSA IVÁN – KOVÁTS DÁNIEL : Sárospatak határának hely-
nevei. Sárospatak, 1997: 5). KOVÁTSnak a győjtés tapasztalataival kapcsolatosan jelentek 
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is meg akkoriban írásai (Győjtımunka a sátoraljaújhelyi járásban. NytudÉrt. 70: 384–5; 
A belterületi nevek kérdéséhez. MNyTK. 160: 169–71 stb.), s az élınyelvi győjtéssel pár-
huzamosan a 18–19. századi források egy részének feldolgozását is magára vállalva adta 
közre a zempléni kéziratos térképek teljes anyagát (SERES PÉTERNÉ – KOVÁTS DÁNIEL: 
Földrajzi nevek a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár kéziratos térképein. Miskolc, 
1977–9). A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei győjtés eredményeként elsıként NAGY GÉZA 
kötetét vehettük kézbe (A magyarországi Bodrogköz földrajzi nevei. Bodrogközi Füzetek 
6–8. Pácin, 1994), majd néhány év után a „Sárospatak határának helynevei” (BALASSA–
KOVÁTS, Sárospatak, 1997) és „Az abaúji Hegyköz helynevei” (KOVÁTS, Sátoraljaúj-
hely, 2000) címő névtárakat, s az ez utóbbiakkal szoros kapcsolatban álló jelen kötetet is, 
amely Sátoraljaújhely és a hozzá csatolt három község, Károlyfalva, Rudabányácska és 
Széphalom helynévkincsét mintegy 5600 szócikkben tartalmazza. E sorozat a szerzık 
szándéka szerint Sárospatak és Sátoraljaújhely történeti és modern kori, élı névállomá-
nyát öleli fel azonos módszerrel feldolgozva és azonos elrendezésben (5). Az egyes kö-
tetek alapvetıen egyezı elvek szerint épülnek fel: az alkalmazott helynév-meghatározás, 
a szócikkek struktúrája, az adatok közrebocsátásának módja (szöveghő közlés, szöveg-
környezet beemelése), illetve a települések határának tágabb (azaz nem közigazgatási 
értelemben, hanem a határhasználat szerint való) értelmezése teremtik meg a vizsgált te-
rületek egységes forrásközlését. Az azonos elvek mellett megegyezik a célkitőzés is: a 
tudományosság igényein túlmenıen a mővelt nagyközönség érdeklıdésének is igyekez-
nek eleget tenni a közzétevık. Az egyes kötetek ugyanakkor bizonyos vonatkozásokban 
el is térnek egymástól: Sárospatak kapcsán a szerzık a külterületi neveket veszik sorba 
(a belterület neveit BALASSA IVÁN  külön munkában adta közre: Sárospatak történeti 
helyrajza a XVI–XX. században. Miskolc–Sárospatak, 1994), a Hegyköz településeit be-
mutató könyv a bel- és külterület neveit egyaránt magában foglalja, jelen kötet pedig a 
bel- és külterület helynevei mellett történeti topográfia is egyben (5). 

2. A Sátoraljaújhely helyneveit tartalmazó munka bevezetı fejezete bemutatja a 
győjtési elızményeket, a feldolgozott forrásokat (s azok jegyzékét), illetve a település 
rövid, vázlatos történetét, névállományának (belterületi neveinek) jellemzıit, a történeti 
topográfia mibenlétét, az alkalmazott helynévterminust, a névanyag közzétételének mód-
ját, s végül az alaptérképeket. 

Sátoraljaújhely belterületének, illetve központjainak, fıbb részeinek, utcáinak átte-
kintése (10–5) kapcsán az olvasóban megerısödhet a gyanú, hogy egy-egy település 
(vagy kisebb földrajzi egység, táj) névanyagának kialakulását, a névrendszer elmozdulá-
sait a nyelven kívüli tényezık (a településtörténet változásai, földrajzi fekvése stb.) erı-
teljesen befolyásolhatják, ahogyan arra a szerzı maga is utalást tesz: „Mint minden tele-
pülésnek, Sátoraljaújhely névállományának kialakulásában is meghatározó szerepet ját-
szik földrajzi fekvése, valamint lakóinak történelmi útja” (8).  

Az ezzel szoros összefüggésben álló egység a belterület névállományának jellemzıit 
a történetiség tükrében mutatja be (16–22): a szerzı az utcanevek névadásával, változásá-
val, illetve a jellemzı névtípusokkal ismerteti meg az olvasót. A fıként a helynevekben 
megjelenı szemantikai tartalomra fókuszálva elsıként a hajdani fıbb településrészek, 
majd az ezekbıl fokozatosan kiépülı újkori utcaszerkezet alakulását követhetjük figye-
lemmel. 
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A névtársorozat darabjai egynemőek abban az értelemben (is), hogy a HOFFMANN 
ISTVÁN által a mikrotoponimákra kidolgozott tipológia helynév-meghatározásán (Helyne-
vek nyelvi elemzése. Debrecen, 1993: 33–41) alapulnak. Nem tér el ettıl a sátoraljaújhelyi 
helyneveket közreadó kötet sem; úgy tőnik, ez a névfelfogás látszott a leginkább igazodni 
a szerzı korábbi helynévgyőjtıi tapasztalataihoz (23). A helynevek effajta értelmezése 
ugyanis lehetıséget teremt arra, hogy a névgyőjtı a lehetı legtágabban értelmezze a hely-
név fogalmát, beemelve így a névtárba a forrásokban elıforduló, „névszerőnek” tekinthe-
tı összes adatot, illetve minden olyan lokális megnevezést (pl. intézménynevet), amely 
tájékozódási pontként szolgál (25). Ez a definíció alapvetıen a névhasználók oldaláról 
közelíti meg a kérdést: mit tartanak maguk a beszélık (illetve a közösség egyes tagjai) 
névnek. E felfogás KOVÁTS DÁNIEL egy korábbi írásában is fölbukkant: akkor a belterü-
leti szóbeli helynevekkel kapcsolatosan vélekedett úgy, hogy azok körét „nem szabad 
[...] mesterségesen leszőkítenünk” (A belterületi nevek kérdéshez. MNyTK. 160: 170). 

2.1. A kötet egybeállításának alapját jelentı forrásokat két nagyobb csoportra bont-
hatjuk (a jegyzéket l. 33–48): egyrészt a történeti okiratokra, melyeknek többségét a 
helyi s az országos levéltári, múzeumi győjtemények anyagai és az ezidáig kevéssé 
hasznosított források (a helyi sajtó termékei, képeslapgyőjtemények, földrajzi szakiroda-
lom, illetve szépírók munkái) képezik. A felhasznált források másik csoportját az élı 
névanyagot tartalmazó győjtések jelentik: ezek korábbi kéziratos és kiadott szakdolgoza-
tokat hasznosítanak (6–7). 

2.2. Az ilyesfajta terjedelmes és részletezı helynévanyaghoz nélkülözhetetlenek az 
1: 10 000-es és az 1: 25 000-es méretarányú térképek, amelyek több szempontból is 
megkönnyítik az olvasó tájékozódását: egyrészt az alkalmazott ábrázolás újszerősége 
folytán (ti. a megszokott számozás helyett a helynevek kiírva szerepelnek rajtuk), más-
részt azzal, hogy az egyes szócikkek végén utalás található a megfelelı térképszelvényre. 
A kötet nagy számban közöl illusztrációkat s egyéb térképeket is: a szócikkek között 
helyet kaptak régi térképrészletek, képeslapok, fotók, légifelvételek képei is. Szerepelte-
tésük több okból is szerencsés, hiszen az olvasó tájékozódhat a különbözı korokban fel-
tőnı denotátumok jellegérıl, és akár nyomon is követheti a denotátumvonatkozás válto-
zását. Más oldalról e közlésmód igen szemléletessé is teszi a kötetet, amint azt például a 
Sátoraljaújhely belterületét s a települést környezı hegyeket ábrázoló 1848-ban készült 
rajzok is mutatják (8–10). 

3. A helynevek szótárában Sátoraljaújhely, illetve három csatolt település (Károly-
falva, Rudabányácska, Széphalom) névanyaga követik egymást, s ezek elıtt állnak a táj 
és a megye megnevezéseinek szócikkei. Az egyes települések egységeiben a település 
neve, a belterület, majd a külterület helyneveinek szócikkei ábécérendben sorakoznak. 
A szótár nem pusztán magukat a névadatokat, hanem azok szövegkörnyezetét is közli. 
Az effajta közlésmód több szempontból is szerencsés megoldás lehet: egyrészt azért, 
mert az adatokat a forrás kontextusában tárja elénk, ami legtöbbször nélkülözhetetlen a 
névadat pontos értelmezéséhez, másrészt pedig azért, mert ezáltal feloldja a közzétevıt 
annak terhe alól, hogy az olykor nehezen elhatárolható névtestet kiemelje az iratokból 
(ahhoz, hogy a helynevek esetében ez sokszor mennyire nem könnyő feladat, l. RESZEGI 
KATALIN : A régi hegynevek névterjedelmének kérdésérıl. In: HOFFMANN ISTVÁN–TÓTH 
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VALÉRIA  szerk., Helynévtörténeti tanulmányok 3. Debrecen, 2008: 135–44). A névtár a 
korábbi helynévgyőjtések közléseit – azáltal, hogy nem pusztán névadatokat ad közre, 
hanem egyúttal történeti topográfiát is tartalmaz, azaz a forrásoknak a denotátumra vo-
natkozó részleteit is közli – jócskán túl is haladja. KOVÁTS DÁNIEL abban a tekintetben 
is jó megoldást választott, hogy szótárába a szomszédos települések helynevei közül is 
beemelte azokat, amelyek valamilyen módon kapcsolatba hozhatók Sátoraljaújhellyel, 
illetve lakóinak helynévhasználatával. Ez az eljárás egyrészt abból a megfontolásból 
fakad, hogy egy-egy település határa az évszázadok során folyamatosan változhatott, s 
így nem szorosan a jelenlegi közigazgatási határ jelentette a kiindulópontot a név- és 
adatgyőjtés során; másrészt olyan határos területek neveit is tartalmazza ennek révén a 
névtár, amelyeket több település lakói is használtak az idık során. 

A szócikkek felépítése az alábbi rendet követi: az élınyelvi forma (ha van ilyen), il-
letve ennek ragos alakjai után következnek az idırendben álló történeti adatok, amelyeknél 
világosan elkülönítve szerepelnek – minthogy ezek jellegüknél fogva könnyen lokalizál-
hatók – a térképi nevek (27). A történeti adatok idırendjébe ágyazva, de külön megjelölve 
szerepel a PESTY FRIGYES-féle helynévgyőjtésben feltüntetett névalak. A PESTY-féle 
győjteménynek a magyarországi Bodrogköz, a Hegyköz, valamint Tokaj-Hegyalja északi 
területére vonatkozó közlését egyébként ugyancsak KOVÁTS DÁNIEL adta közre (Sáros-
patak és Sátoraljaújhely környéke Pesty Frigyes helynévtárában. Sátoraljaújhely, 1998).  

Az egyes szócikkek végén találjuk meg a névhez főzött megjegyzéseket s olykor az 
etimológiát (28), illetve azt, hogy az adott helynév mely térképszelvényen szerepel. Az azo-
nos helyet jelölı, de eltérı névváltozatok külön szócikkbe kerültek, erre a szerzı – 
ugyancsak a szócikkek végén – utalással hívja föl a figyelmet. A kötet végén állnak a 
mutatók: a települések listája, a közszói elemek értelmezése és mutatója, s végül a térké-
pek jegyzéke. Sajnálatos, hogy a névtárhoz nem készült el a helynevek összmutatója, ame-
lyet akár tovább lehetett volna differenciálni név- és szóalakmutatóra, illetve címszó- és 
névelemmutatóra, nagymértékben megkönnyítve ezáltal a késıbbi névtani vizsgálódásokat. 

4. A sátoraljaújhelyi, illetve az ezt megelızıen közreadott sárospataki helyneveket 
és a hegyközi települések névanyagát tartalmazó köteteket a nyelvtörténeti-névtani kuta-
tások hasznosíthatják leginkább. E névkincs felhasználhatóságára a korábbiakban már 
többen is tettek kísérletet. A belterületi nevek változásával például BALASSA IVÁN  fog-
lalkozott (Az utcanevek változásai Sárospatak példája alapján. MNyTK. 209: 402–6; 
Sárospatak város helyneveinek néhány jellegzetessége. In: BALASSA IVÁN  szerk. Sáros-
patak történeti helyrajza a XVI–XX. században. Miskolc–Sárospatak. 1994: 252–7; 
Történeti tanulságok. Uo. 258–61). KOVÁTS DÁNIEL a Sárospatak helynévkincsében 
fellelhetı fıbb hangtani, alaktani és lexikális változásokat tekintette át (Változatok és 
változások Sárospatak helynévkincsében. MNyTK. 209: 301–5), egy másik írásában 
pedig Sátoraljaújhely nevének alakulását vizsgálta (Sátoraljaújhely nevének változatairól. 
Névtani Értesítı 25: 34–6).  

A változástípusok a Sátoraljaújhely helyneveit tartalmazó szótár névanyaga alapján 
még tovább árnyalhatók: a történetiségben elıfordulnak például olyan irányú elmozdulá-
sok, melyek során a helynevek más helynévfajtába kerülhetnek át. Újhely határában a 
régiségben adatolt Főz-kút ’forrás’ jelentéső név például utóbb ’szántó’-ként adatolható, 
vagy az ugyancsak az újhelyi határban felbukkanó Kácsárd helynév elıbb ’szılıbirtok’, 
majd a 20. században ’tanya, határrész’ jelentésekben kerül elénk. A névhasználók tehát 



KÖNYVSZEMLE 247

olykor nem vesznek tudomást a denotátum változásáról, s ettıl függetlenül továbbra is 
az adott néven említik a területet. 

A több száz évet átfogó névtár lehetıséget biztosít különféle névtípusok változásá-
nak vizsgálatára is, azaz annak a felderítésére, hogy a különbözı korokban milyen sze-
mantikai és morfológiai struktúrák jellemzik a helyneveket, s ezeket milyen jelentésbeli 
és alaki módosulások érintették. Az effajta elemzés nem hagyhatja figyelmen kívül azt, 
hogy a névállomány igen heterogén természető, minthogy különféle forráscsoportok 
adatait egyesíti. Míg ugyanis a történeti névanyag alapjául a különféle, fıként 18–19. 
századi térképek, telekkönyvek, tagosítási iratok, jegyzıkönyvek stb. szolgálnak, addig a 
modern kori névkorpusz egybeállításához az adatközlıktıl lejegyzett névadatok jelentik 
elsısorban az alapot. E különbözı korú, eltérı forrástípusok s az ezekbıl származó ada-
tok azonban más-más használati értékkel rendelkeznek. Maga KOVÁTS DÁNIEL is utalt 
arra egy korábbi írásában, hogy a különféle forrásokban gyakorta más-más névváltoza-
tok szerepelnek, s a helynevek gyakran eltérı lexikális-morfológiai szerkezettel, hang-
alakkal bukkannak fel bennük, s „a változatok írásbeli megjelenése a lejegyzı személyétıl, 
helyzetétıl, funkciójától és – ezzel összefüggésben – a dokumentum jellegébıl magya-
rázható” (MNyTK. 209: 302). Az egykori Árpád-kori falu, Ágóc nevébıl kialakuló 
Ágóc-puszta helynév adatsora például elsı pillantásra arra utal, hogy a kiinduló Ágóc 
névforma másodlagosan földrajzi köznévvel egészült ki a használat során. Sokkal való-
színőbb azonban, hogy a puszta utótagú alakulat (amelyet a mai közösség sem használ) 
csupán az írásbeliségben, térképeken, hivatalos(nak tekintett) dokumentumokban, egyfajta 
egyértelmőségre törekvés jegyében született meg és hagyományozódott tovább ezen a 
névhasználati síkon. 

A változástípusok bemutatásával párhuzamosan az újhelyi anyag kitőnı terepet 
nyújt a névbokrosodás vizsgálatához is. E jelenség figyelhetı meg például a korai adato-
lású Egres helynév kapcsán is: az alapnévbıl szintagmatikus szerkesztéssel alakultak az 
Egres-kút, Egres-patak, Egres-rét másodlagos nevek. Az Egres-kút alapnévként föltőnik 
az Egres-kút-fı és az Egres-kút-patak alakulatokban is (1. ábra). 

 
  Egres 

 
 

    
    
 Egres-kút Egres-patak Egres-rét 
    
    

Egres-kút-fı Egres-kút-patak  
 

 

1. ábra: Az Egres helynév névbokra  

Ha a névbokor tagjainak névtári adatsorát, forrásait tekintjük, azt tapasztalhatjuk, 
hogy az Egres-patak feltehetıen nem valós névforma, minthogy a forrásközlés effajta 
alakban nem is igen említi („1693: Ujhely hidnak való Egres nevö folyóviz és annak főz 
kut felé valo folyássa”; 345). A gyanú ugyanígy az Egres-kút-patak adattal kapcsolatban 
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is fölmerülhetne, ám ebben az esetben a modern kori névgyőjtés igazolja a névforma 
tényleges használatát. 

A változástípusok felderítése mellett kitőnı forrásul szolgálhat a névtár a helynevek 
állandóságával kapcsolatos kérdések körüljárására is. A szótárt fellapozva számos eset-
ben tapasztalhatjuk, hogy egyes helynevek a korai idıktıl kezdıdıen adatolhatók (pl. 
Bibérc kiemelkedés neveként, Long erdınévként), míg mások csupán az újabb idıben 
keletkezhettek (Szúnyog-sziget ’sziget’, Hordós-kút ’forrás’ stb.). A helynevek állandó-
ságát vagy éppenséggel változékonyságát leginkább a helynévfajták szerinti elemzés 
mutathatja meg leginkább. A néveltőnés, illetve a névkeletkezés ügye viszont talán ak-
kor válhat igazán szembetőnıvé, ha a vizsgálatot az egyes forrástípusok – azaz például a 
határjárások, jegyzıkönyvek vagy az újkori tagosítási iratok – szerint végezzük el. A név-
eltőnés esetei között tarthatjuk számon például az 1800-ban adatolt Szénégetı-oldal 
helynevet vagy a csupán a 19. században felbukkanó Karika tónevet, továbbá a Károly-
falusi-rét adatot.  

5. Az itt bemutatott adattárnak és az ehhez hasonló igen alapos névgyőjteményeknek 
a jelentısége megítélésem szerint abban rejlik, hogy egy-egy település vagy kisebb föld-
rajzi egység névrendszerének vizsgálatához igen jó alapanyagot kapunk belılük; ennek 
elemzése általános érvényő megállapításokhoz is elvezethet bennünket. A gondosan egy-
beállított névtárak felhasználásáról másrészt a nyelvészeti-névtani kutatások mellett a 
helytörténet, a történeti földrajz, az etnográfia és a mővelıdéstörténet sem mondhat le: 
ennek fontosságát látva KOVÁTS DÁNIEL az említett tudományterületek szempontjait is 
szem elıtt tartva állította össze munkáját. 

PÁSZTOR ÉVA 

SEBESTYÉN ZSOLT  
KÁRPÁTALJA TELEPÜLÉSEINEK TÖRTÉNETI HELYNEVEI 

Bessenyei Könyvkiadó, Nyíregyháza, 2008. 236 lap 

SEBESTYÉN ZSOLT könyve közel 500 mai és egykori kárpátaljai település helyneveit 
tartalmazza. A szerzı számos korábbi írásában találkozhattunk már hasonló gondos 
munkával, többek között a SZABÓ T. ATTILA  helynévtörténeti győjtésének egyik közzé-
tevıjeként megjelentetett, Kis- és Nagyküküllı, Szilágy és Torda megye régi földrajzinév-
anyagát tartalmazó kötetekben. Ezúttal azonban a győjtı és a közzétevı szerepét is ı 
tölti be. 

A bevezetésben rövid tájékoztatást olvashatunk e történeti helynévtár összeállításá-
nak megvalósulási feltételeirıl, a győjtés munkálatairól. 

A helynevek két korszakból származnak: elsı rétegük az 1850–60-as évekbıl, másik 
pedig a 20. század elsı éveibıl. Mivel a mai ukrán településnevek is szerepelnek benne, 
a másfél évszázad névanyaga egyszerre ad szinkrón és diakrón metszetet Kárpátalja 
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megszőnt és jelenleg is meglévı településneveirıl. Mivel PESTY FRIGYES országos hely-
névgyőjtésében ez a terület eléggé adatszegény, a dolgozat ezt is igyekszik kiegészíteni. 

A kötetben szereplı névanyag a Kárpátaljai Területi Állami Levéltár beregszászi rész-
legében föllelhetı kataszteri térképekrıl, birtokrészleti jegyzıkönyvekbıl, határjárások-
ból származik. Ezeknek nagyjából a fele magyar, a többi pedig ruszin, német, szlovák és 
román. 

A könyv szerkezete áttekinthetı, világos, adattár jellegének megfelelı. A bevezetıt 
a helynevekben elıforduló cirill betők hangértékének a jegyzéke követi. A cirill és a 
latin betők közlése segítséget nyújt abban, hogy ne csak a magyar, hanem az ukrán szak-
emberek is hasznosíthassák a kiadványt. 

A törzsanyag vármegyénkénti elrendezése, az adatok idırendbe sorolása nagyban 
megkönnyíti a győjteményben való eligazodást. Ez az elrendezés az adatmennyiség 
terjedelme szerint, csökkenı sorrendben jelenik meg: Bereg: 237 település, Máramaros: 
102 település, Ung: 92 település, Ugocsa: 46 település, Szabolcs: 3 település, Szatmár: 1 
település.  

A közlésrend a következı rendszert követi: 1. a település törzskönyvezett neve; 2. az 
irat keletkezésének évszáma; 3. forrás: a fond száma után a leltári szám (опись), majd az 
iratcsomó száma következik; külön jelölve van, ha az irat kataszteri térkép (K), croquis 
(C), illetve határleírás (H); a jelzés nélküli források birtokrészleti jegyzıkönyvek. A szerzı 
az adattárban az eredeti iratokban használt írásmódot alkalmazza, figyelembe véve a 
latin és a cirill betős helyesírást. Ennek megfelelıen találkozunk magyar, ruszin, román, 
szlovák és német nevekkel egyaránt. A szócikk megadja a régi nevet vagy neveket (pl. 
névváltoztatás esetében) és a mai ukrán elnevezést. Ha a térképeken és a jegyzıköny-
vekben ugyanaz a név több alakban is elıfordul, a különbözı írásvariációk is szerepel-
nek ~ jellel választva el egymástól (pl. Stara rika ~ Stará rjeka). 

Az adatközlésben a szerzıi megjegyzések álló zárójelben utalnak a hely fajtájára, az 
objektum típusára (pl. csúcs, mezı, templom). Ezek külön feltüntetésére akkor van szükség, 
ha egyes települések határában egymás mellett több, azonos alakú helynév él különbözı 
denotátum megnevezéseként. Külön értéke az adattárnak, hogy külterületi és belterületi 
mikrotoponimák egyaránt szerepelnek benne. E két helynévtípus közül természetesen a 
külterületi helynevek vannak nagyobb számban (pl. oldal, tetı, víz, liget, mezı, berek, 
rekesz, zug, szeg, szer földrajzi köznevekkel alakultak), de a belterülettel kapcsolatos 
elnevezések is változatosak (út, utca, tér, sarok, gyár, híd, temetı, kert, sírkert, királyi 
kincstár, gödör, torony, raktár, patak stb.) 

Formai szempontból talán szerencsésebb lett volna, ha a közlésben két település kö-
zött nagyobb távolság marad, és nem ugyanannyi, mint a településnév és az azt követı 
adatfelsorolás között. Az adattár végén pedig egy vármegyéket és településneveket tar-
talmazó, tájékoztató jellegő térkép megfelelı útmutatóul szolgált volna azoknak, akik 
nem ismerik olyan mértékben Kárpátalja tárgyalt részeit, mint maga a közzétevı. 

Összességében megállapítható, hogy a könyv tömör összefoglalása annak a komoly 
győjtımunkának, amelyet Sebestyén Zsolt lelkiismeretesen elvégzett. A kárpátaljai adat-
tárak sora a szerzınek köszönhetıen értékes mővel gazdagodott, mely jól illeszkedik az 
eddig megjelent szakszerő adattárak sorába. 

K ISS MAGDALÉNA 
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BALOGH LÁSZLÓ: DEBRECEN VÁROS UTCANÉVKATASZTERE 
A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Közleményei 30. Debrecen, 2007. 519 lap 

„Újabb jelentıs mővel gazdagodott a cívisvárossal kapcsolatos tudományos kutatás.” 
Az ismertetés írója örömmel kezdené ezzel a mondattal BALOGH LÁSZLÓ könyvének be-
mutatását, de sajnos a szóban forgó mőnek több olyan problémája van, amely nem szol-
gáltat alapot a dicsérı megállapításra. 

A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár közleményei sorozat 30. számaként a Nemzeti Kul-
turális Alap és Debrecen Megyei Jogú Város önkormányzata támogatásával megjelent 
mő akár hiánypótló (kézi)könyv is lehetne, hiszen szerzıje arra vállalkozott, hogy „pá-
ratlan nagyságú és mélységő kéziratában” a város történetének valamennyi ismert, illetve 
forrásanyagokban föllelt közterületi nevét bemutassa a kezdetektıl 2005 novemberéig. 
Debrecen helytörténeti bibliográfiája eddig csupán egyetlen hasonlóan átfogó jellegő 
kiadványt ismert ebben a témakörben, a NÁBRÁDI M IHÁLY  által szerkesztett „Debrecen 
utcanevei” (Debrecen, 1984) címő többszerzıs könyvet. Ez utóbbi kötettel kapcsolatos 
szakmai véleményem megfogalmazását nem tekintem feladatomnak; figyelmemet az 
elıttünk levı kiadványra igyekszem fordítani. 

Csak helyeselni lehet, hogy BALOGH LÁSZLÓ kutatásainak középpontjában a levéltári 
(kéziratos) térképek, iratok stb. álltak. A szerzı – miként ezt megtudjuk a könyv lektora-
szerkesztıje által írt bevezetésbıl – a kötetben tárgyalt mindegy 2400 névrıl egyedi 
vizsgálattal állapította meg az elnevezés keletkezésének idejét, a névadás körülményeit, 
a név formáját és jelentését. A nyelvi, történeti elemzésen túl bemutatja az adott közterü-
let földrajzi helyét, kialakulását, továbbá eligazít az esetleges névutódlás vonatkozásában 
is. Az azonos szerkezető szócikkek közlik az adott utca mai helyét is a jelenlegi hivata-
los városrésznév megadásával. A mellékletben található várostérkép a történeti városmag 
korabeli utcarendszerében mutatja be az adott közterület egykori helyét. A kiadványnak 
része Debrecen belterületi városrészeinek névadattára is, amelyhez színes és fekete-fehér 
térképek, fényképek is csatlakoznak (5–6). 

A kötetben két tanulmány olvasható. Az elsı (Debrecen városrészeinek elnevezése) 
a könyv szerkesztıjének és lektorának, PAPP JÓZSEFnek a tollából való. Szerzıje a város-
maggal, a szılıskertekkel, a bellegelıvel, a majorsági földekkel, a felekezeti temetıkkel, 
valamint a tanyákkal, erdıs pusztákkal kapcsolatos ismereteket nyújt az olvasóknak (7–12). 

A másik tanulmányt BALOGH LÁSZLÓ jegyezte „Debrecen utcaneveinek változása a 
kezdetektıl napjainkig” címmel (13–8). Örömmel láttam volna, ha ez a tanulmány a 
BALOGH LÁSZLÓ – KÁLNÁSI ÁRPÁD „szerzıpáros” neve alatt jelent volna meg. Az érte-
kezésben ugyanis BALOGH az általam a „Rendszerváltás – utcanév-változtatás” (Magyar 
Nyelvjárások 32: 55–61) címő cikkben és a „Szatmári helynévtípusok és történeti réteg-
zıdésük” (Debrecen, 1996) címő kötetben felvázolt korszakolást nemcsak szemlélet-
módjának fı vonalaiban követi, hanem több helyen szó szerint adja elı az ott olvasható 
gondolatokat (43, 47, 48, 50, 55). (Szerencsére példái már debreceni példák.) De még 
meglepıbb, hogy e „hivatkozott” munkáim a szerzı kötetének egyébként elég bıséges 
irodalomjegyzékébıl is hiányoznak. (Közbevetıleg: hiányolom LÉVAI BÉLA nevét is, 
akit Józsa utcaneveivel kapcsolatban szintén illett volna megemlíteni.) A tudományban 
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nem szégyen, ha ismerjük mások kutatási eredményeit, de tudományetikai alapkövetel-
mény a felhasznált szakirodalomra utalni, mások szó szerint citált gondolatait pedig 
idézıjelben, pontos forrásmegjelöléssel szokás közölni. 

A betőrendes adattárban – miként már utaltam rá – a szócikkek következetes egyfor-
masággal vannak felépítve: a név elsı és utolsó említése, korábbi és késıbbi név, forrás, az 
objektum elhelyezkedése. Ezek valóban olyan szempontok, amelyek alkalmasak Debrecen 
utcaneveinek rendszerszerő bemutatására, az erre épülı tudományos vizsgálódásra. 

Az „Adattár” információs anyagához ugyanakkor több kritikai megjegyzésem is 
van. A tulajdonnévi jellegő utcaneveknél például fölösleges a név etimológiai jelentésé-
vel foglalkozni (Ábel, Abigél stb.). Az emlékeztetı neveknél a gyakran túl részletezı 
életrajz helyett arra kellett volna koncentrálni, ami a név viselıjét Debrecenhez főzte, ez 
azonban sokszor homályban marad (Bárczi Géza, Barta János, Bay Zoltán stb.). De a 
nehézkes, körülményes vagy éppen tartalmilag kifogásolható nyelvi megformálás sem 
válik elınyére a kötetnek. Csak szemezgetve a példák között: ma már több mint sértı „a 
debreceni munkásmozgalom kiemelkedı harcosának” nevezni a Bartha István utca név-
adóját, vagy Bokányi Dezsıt „a magyar munkásmozgalom kiemelkedı alakjának” 
aposztrofálni. A Bem József utcáról megtudjuk, hogy „az 1848–49-es szabadságharc 
egyik hısérıl és kiemelkedı hadférfijáról (!) nevezték el” (vagyis hadvezérérıl, tábor-
nokáról). A Bencsik Sándor utcá-ról azt olvashatjuk, hogy a névadó rockzenész Buda-
pesten született, és Wien-ben halt meg (saját kiemeléseim). A Bihari utcá-nál ezt talál-
juk: „Az utcát (!) ma Bihari János cigány hegedőmővésznek, zeneköltınek [...] állít 
emléket.” Itt bizony baj van a vonzathasználattal, egyeztetéssel, de a cigány hegedőmővész 
helyett is jobb lenne: a híres cigányprímás. A Baskír utcáról megtudjuk, hogy a tatár 
nyelv egyik „tájszólamát” beszélı néprıl nevezték el. A valóságban a baskír nyelv nem a 
tatár nyelv tájszólama (helyesen: tájszólása), hanem a török nyelvek egyik ágához, a kip-
csakhoz tartozik. A tatár nyelv a török nyelvek külön ága. A Béke utcáról (mai Szent 
Anna utca) ezt olvashatjuk: „a háborúból elege lett emberek régóta áhított vágyáról ne-
vezték el”. Bonyolultabban már nem is lehetett volna megfogalmazni a békevágyat. És saj-
nos még hosszasan lehetne sorolni az ezekhez hasonló negatív példákat. 

A hiányosságok ellenére a kötet számos hasznos ismeretet nyújt olvasóinak, ezért 
további munkálkodásra biztatom a szerzıt és mindazokat, akik szívükön viselik a cívis-
város helytörténeti, néprajzi, nyelvi stb. értékeinek közkinccsé tételét. Természetesen 
egy alkalmas szakmai, nyelvi lektor bevonásával. 

KÁLNÁSI ÁRPÁD 

HELYNÉVTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK 3. 
Szerkesztette: HOFFMANN ISTVÁN – TÓTH VALÉRIA  

A Magyar Névarchívum Kiadványai 13. 
Debrecen, 2008. 224 lap 

A sorozat harmadik darabja a Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke ál-
tal már hagyományosan megrendezett, Síkfıkúton lebonyolított második helynévtörténeti 
szeminárium húsz elıadásából tartalmaz tizennégyet. A dolgozatok különféle témaköröket 
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fejtenek ki. Vannak, amelyek az ómagyar kor bizonyos helyneveivel foglalkoznak, má-
sok elemzései a középmagyar korra is kiterjednek, vagy éppen újkori-jelenkori névanya-
got vizsgálnak korábbi korokra való kitekintéssel. Tematikusan is sokszínő a kötet: jel-
lemzınek mondható a névrendszertani szemlélet kitüntetett szerepe akár egy kisebb 
névállomány, akár egy nyelvi jelenség vagy bizonyos szempontból a teljes magyar hely-
névállományt érintı kérdések szemszögébıl. Az elıadások többek között etimológiai, 
morfofonológiai, névföldrajzi, szóalaktani, szerkezeti, szemantikai problémákat taglalnak. 

A sorozat elızı kötetéhez hasonlóan két tanulmány kapcsolódik a Tihanyi alapítóle-
vélhez, melyek ezúttal egyben a kötet nyitódarabjai is. HOFFMANN ISTVÁN (9–27) az 
oklevél helynévi adataiból levonható névrendszertani tanulságokat foglalja össze. Megálla-
pításai szerint az eddigi kutatások irányával szemben fontos tanulság, hogy a helynevek 
döntı többsége magyar nyelvhasználók körében keletkezett, az általa idegen eredetőnek 
tekintett nevek (Kesztölc és Balaton) is magyar hangalakban jelennek meg a forrásban. 
Névszerkezetileg jól elkülönül a településnevek és a többi helynév, a mikronevek cso-
portja. Az elıbbiek a Feheruuaru név kivételével egyrészesek, puszta személynévi ere-
detőek, az utóbbiak struktúrája zömében kétrészes. Ebben a csoportban az egyik névrész 
(az alaprész) minden esetben földrajzi köznév. A két alapvetı jelenségnek a legelsı 
források révén igazolt meglétével hangsúlyozza HOFFMANN (nem csak ebben a tanulmá-
nyában) a magyar helynévadás bizonyos jelenségeinek évezredeken keresztül fennálló 
folytonosságát. A különféle névfajták kifejezésének módjában megjelenı hasonlóságo-
kat több nyelvi eszköz is jelzi. Kiemeli ezek közül a személynevek felhasználását, me-
lyeknek az ember és táj (földrajzi hely) közötti összefüggések jelzésében lehet szerepe (a 
LİRINCZE LAJOStól bevezetett mőveltségi névi kategóriára gondolhatunk itt egyebek 
között). A névfajták és objektumok közötti átjárást biztosítja a metonímia, de nem volt 
ritka ebben a korban sem a meglévı névanyag testének felhasználása új (másodlagos) 
nevek létrehozására egyéb nyelvi eszközökkel (pl. szintagmatikus szerkesztéssel). 

Az alapítólevéltıl ihletett másik dolgozatot SZENTGYÖRGYI RUDOLF tollából olvas-
hatjuk (29–52); témája a Fadd (fotudi) birtok határának leírásában szereplı vitatott ere-
dető és lokalizálású helynévi kangrez szórvány értelmezése. A szerzı az eddigi elemzések 
újragondolásával újabb etimológiát és lokalizációt kínál. A kérdéses szót minıségjelzıs 
szóösszetételnek véli, melyben a melléknévnek tartott kang (kany) elıtagnak ’lehajló, 
ferde, lejtıs, meredek’ vagy ’elhajló, kanyarodó’ jelentést tulajdonít. A szóba jöhetı 
terület terepviszonyaival inkább az elsı jelentéscsoportot tudja összeegyeztetni. A rez 
utótag többfelé és több helyütt adatolt különféle jelentései közül a ’vágás, csapás, irtás’, 
illetve ’irtás révén kialakított út’ jelentéseket tartja elfogadhatónak. A név által megjelölt 
helyet az eddigi elgondolásokhoz hasonlóan (HOFFMANN újabb vélekedését részint el-
vetve) útnak tartja, a TMFN. adatait is fölhasználva a Fadd határában lévı, Faddi lejtı 
nevet viselı meredek úttal azonosítja. Az érvelés eredménye ugyan nem minden ízében 
megcáfolhatatlan, ahogy maga a szerzı is jelzi, de a rendelkezésre álló adatok körüljárá-
sának módja, a forrás latin szövegével szemben a mikrofilológiai vizsgálat és a szöveg 
egésze felıl kiinduló szemlélet együttes jelenléte eljárásának körültekintı voltát igazolja. 

A kötet következı írása két háromszéki (sepsiszéki) falu, Kilyén és Szotyor etimo-
lógiáját elemzi (53–69). Az említett falvak neve a magyar nyelvterületen egyedüli elı-
fordulású. FARKAS TAMÁS vizsgálata lényegében a FNESz.-ben is szereplı puszta sze-
mélynévi eredetet támasztja alá mindkét esetben, ugyanakkor a Szotyor név magyarázatát 
bizonytalannak látja abban a tekintetben, hogy a helynév biztos apanévi elızményét nem 
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lehet kimutatni (következésképp a FNESz. 1211-es Zotur adatát nem sorolja ezek közé). 
A Szotyor helységnév személynévi származtatásával állnak szemben az utóbbi századok 
azon névmagyarázatai, amelyek a helynevet közszói eredetőnek tartják, jelezve, hogy a 
névhasználók tudatában településnevünk transzszemantizáción esett át, eredeti jelentés-
szerkezete elhomályosult. A szerzı dolgozata második felében a kérdéses helynevek 
szerkezeti változásait veszi számba (pl. a -falva utótag és a Sepsi- elıtag megjelenése). 

A nyelvészet mellett más tudományágak és képviselıik is hozzátesznek az ómagyar 
kor helynévkutatásához. BOTÁR ISTVÁN a régészet és történettudomány oldaláról indulva 
veti föl Erdély, jelen esetben a Csíki-medence kora Árpád-kori benépesülésének, 
hely(ség)névállományának kérdését (71–94). A kutatás eddigi állításaival szemben 
(amely szerint a terület legkorábbi névanyagára a 13–14. század sajátos névtípusai, kü-
lönösen az összetett, települést jelzı utótagúak és templomcímre utalók jellemzıek) 
hangsúlyozza, hogy az újabb régészeti kutatások által igazolt 10–12. századi, feltehetıen 
nemcsak szláv, hanem amellett magyar, a székelyek betelepítése elıtti települési réte-
gekhez nyilván a korai helynévcsoportokhoz sorolható nevek kapcsolódnak. BOTÁR az 
Árpád-kori névanyag vizsgálatába bevonja a 14. század után adatolt névanyagot is. Ezt is 
számításba véve kimutatja, hogy a terület településneveinek fele – kései adatolásuk elle-
nére – akár a 13. század elıtt is keletkezhetett. 

A HOFFMANN ISTVÁN által a magyar névtanba bevezetett névelemzési modellt egy 
adott terület névanyagának az elemzésében használja fel KOCÁN BÉLA (95–104): Ugocsa 
vármegye középmagyar kori helynévrendszerét vizsgálja, összevetve az ómagyar kori 
viszonyokkal. Elemzésének legfıbb tanulsága, hogy az ómagyar korban meglévı név-
rendszer keretei, elemeinek felhasználása határozta meg a késıbbi nevek alkotását, ezért 
a 16–18. században a másodlagos nevek arányának és egyúttal számának emelkedése 
bıvítette leginkább a névállományt. Ez a jelenség különösen a határrésznevek csoportjá-
ban érhetı tetten. A helyfajták adatainak mennyiségi változásai feltehetıleg a források 
jellegével, azok változásával is összefüggésben lehetnek. 

Kevés, ugyanakkor az eddigi név- és alaktani kutatások során kitüntetett szerepet 
játszó denotátumot (és a hozzájuk kapcsolódó lexémákat) érintı változást vizsgál TÓTH 
VALÉRIA  a -falva > -fa helységnévi utótagok kapcsolatának feltárását célzó elemzésében 
(105–19). HORGER és KÁZMÉR véleményét is átgondolva lefolyását tekintve nem szer-
kezeti, hanem hangtani módosulást lát a névrész átalakulásában: a nyugati nyelvjárási 
területen a magánhangzó + l hangkapcsolatból a mássalhangzó pótlónyúlás nélkül is 
kimaradhat (falva > fava), a hiátustöltı v pedig kieshet; határozóragos változatban az 
egymás mellé kerülı magánhangzók helyébe egy hosszú magánhangzó léphet (faán > 
fán), mely alakból a fa nominativus következtethetı ki. A jelenség nyelvföldrajzilag 
korlátozott, hatóköre az említett nyelvjárási jelenségek területi elterjedésének függvénye. 
TÓTH VALÉRIA  a -falva és a -fa forma használata között szociolingvisztikai különbséget 
fedez fel. A 18. századi forrásokban az elıbbiek hivatalos, latin, az utóbbiak vernaku-
láris, magyar minısítést kapnak. Írásban inkább csak a kiindulási és a végsı alakulatok 
érhetık tetten; az átmeneti formák csak ritkán. A -fa típusú írott változatok tömegesebb 
megjelenése az eredeti -falva végő variánsok használatból való kikopásával magyarázha-
tók. A falva > fa módosulás a folyamat egészét tekintve mégis névszerkezeti változásnak 
tekinthetı, amennyiben a változást követı variánsokban a -fa névvégzıdés utótagként áll. 

Az ér, sár és víz földrajzi köznevekre kiterjedı névföldrajzi vizsgálatot végez GYİRFFY 
ERZSÉBET (121–33). A három vízrajzi köznevet elsısorban jelentéstani szempontból 
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vizsgálja, névföldrajzuk mellett kronológiai sajátosságaikra is igyekszik rámutatni óma-
gyar kori elıfordulások alapján. Az ér víznevekrıl megállapítja, hogy méretük ugyan 
különféle lehet, de vízmennyiségüket a közelükben levı nagyobb vízfolyás szabályozza. 
A sár névrıl megtudjuk, hogy jelentése víznevekben nem színnévi, hanem a víz állagá-
val (sárosságával) és mocsaras voltával áll kapcsolatban. A víz ~ vize utótag funkciója 
gyakran a tulajdonnév minısítése, jelzi a helynév által megnevezett denotátum fajtáját 
(tehát azt, hogy víznévrıl van szó). 

A kötet következı tanulmánya (135–44) egy mikrofilológiai kérdést boncolgat: mi-
ként lehet az azonos denotátumra vonatkozó különbözı hegynévi adatokat értelmezni. 
RESZEGI KATALIN  dolgozatában leginkább az egyelemő és földrajzi köznévi elemmel 
kiegészült oronimákat vizsgálja. Névtestük elhatárolásában több szempont együttes 
érvényesítésére is felhívja a figyelmet. Hangsúlyozza a névalakoknak egy névrendszer 
elemeként történı vizsgálatát, felhívja a figyelmet a nevet közlı forrás elveire, a név-
anyag együttes analízisére és a különbözı korok módszereire a tekintetben, hogyan köz-
lik a helynevet. Így egymás mellé kerül az Árpád-kori oklevél, melyben a magyar bérc 
elem a név tartozékául nem szolgáló, eligazító szerepő elemként van jelen, és az újkori-
legújabb kori térkép, amelyen gyakorlat a népi nevek kiegészítése értelmezı földrajzi 
köznévi elemmel. 

A névélettan területére lépve nyúl az ómagyar és középmagyar kori helynevekhez 
HEGEDŐS ATTILA , amikor az ún. eseménynevek csoportját vizsgálja (145–51). Meghatá-
rozása szerint ebbe a körbe tartoznak azok a helynevek, amelyeket valamely eseményhez 
kapcsolnak – függetlenül attól, hogy az esemény megtörtént-e ott vagy sem. Ennek meg-
felelıen egy hely, amelynek etimológiája nem eseményre utal, eredetének elhomályosu-
lásával eseménynévi besorolást kaphat. Más oldalról is kérdésessé válik az, hogy a név-
csoportnak tudunk-e egzakt definíciót adni. Egyfajta megközelítésben akár egy Legelı-féle 
név is ebbe a típusba sorolható, mivel a név szokásszerően ismétlıdı eseményre vonat-
kozik. Grammatikai oldalról egyes képzık jelenléte a névben (igenévképzık, deverbális 
nomenképzık) a toponíma eseménynéviségét jelöli. Mindent összevetve azonban ez a 
kategória meglehetısen bizonytalan. 

A kötet rákövetkezı cikkében NYIRKOS ISTVÁN a „Magyar grammatika” rendszere 
alapján veti össze a közszói szóalkotás és a helynévalkotás eszközeit (153–63). A szerzı 
a névtani szakirodalomban eddig már több helyütt, elszórtan vagy más formában megfo-
galmazott tényeket rendezi a közszavak jellemzésére használt struktúrába. A birtokos 
jelzıs összetételek kapcsán kitér a mondattani szerkezetek osztályozásának problémájára: 
a funkcionális szempont kizárólagosságával szemben felhívja a figyelmet arra, hogy az 
alaki-morfológiai jegyekre nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a kategóriák kialakítása-
kor. Összegzésként elmondható, hogy a helynevek grammatikai megalkotásában a köz-
szavakhoz hasonló eszközöket használunk, a szóalkotástípusok közötti és a szóalkotás-
módokon belüli arányok viszont eltérnek egymástól. 

CSOMORTÁNI MAGDOLNA csíki helynevek lexikális-morfológiai szerkezetének vizs-
gálata során hangsúlyozza, hogy a nevek arculatát két tényezı alakítja: a helynévmodel-
lek és a kérdéses terület nyelvjárási rendszere (165–77). E két összetevı befolyásoló 
szerepét követi nyomon. A helynevek szerkezeti változása archaizmusok és neologizmu-
sok együttélését eredményezi. A formai módosulás mellett jelentésváltozás, a névben 
megjelenı fogalom elavulása is eredményezheti valamely név használatból való kiveszé-
sét, s köztudott az is, hogy a nyelvjárási szókészlet a helynevek alakját is befolyásolja. 
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PÓCZOS RITA  az Árpád-kori adatszegény névanyag etnikai értékét, népi vonatkozá-
sát (a névhasználók népiségét) egy mai névrendszer viszonyai alapján próbálja modellálni 
a Baranya megyei Sásdi járás helyneveinek segítségével (179–207). Gondolatmenetének 
kiinduló tétele, hogy ha alacsony a névhasználók nyelvétıl eltérı etimológiájú nevek 
száma, a jelenség az ómagyar korra is érvényes lehet. Elemzésében a különbözı nyelvő 
közösségek által használt azonos jelentéső névpárok viszonyait szemlélteti. Elıdeivel 
ellentétben mindegyik érdekelt nyelvre egyformán figyelve, együttesen vizsgálja a név-
anyagot, négy fı kategóriába sorolva a megfeleléseket: 1. csak az egyik nyelven nevezik 
meg a denotátumot; 2. nincs lexikai megfelelés; 3. van lexikai megfelelés; 4. átvételek. 
A lexikai megfelelés a névpárok felére jellemzı. Magas arányuk miatt KNIEZSÁVAL 
vitatkozva az egymástól független párhuzamos névadás helyett az idegen névformák 
ismeretét feltételezı fordítás mellett érvel. 

A magyar nyelvterületen kívüli helyekre a magyarban használt földrajzi nevek (az 
exonimák) újabb alakulataival foglalkozik MIKESY GÁBOR (209–14). Tanulmányában 
jellemzi ezen névcsoport keletkezési típusait, majd olyan 20. századi adatokat vizsgál, 
melyek magyar változatának többsége valamilyen fordítási mővelet (adaptáció, magyar 
helynévtípus kiterjesztése, modifikáció, téves névvonatkoztatás, magyar kiejtés szerinti 
írásmód stb.) eredményeként jött létre. Munkája erénye, hogy a névtudomány által ke-
vésbé vizsgált területet mutat be, viszont forrásai megjelölésének hiányát érezzük. 

A kötetet KISS GÁBOR régész és ZÁGORHIDI CZIGÁNY BALÁZS történész tanulmá-
nya, a történeti Vas vármegye Árpád-kori történeti földrajzát feldolgozni célzó munkájá-
nak újabb „mellékterméke” zárja (215–24). Dolgozatuk az İrség településtörténeti képét 
vázolja fel, települési tagolódásának változását mutatja be a századok folyamán, végig-
követi a névrendszereknek a birtok- és településszerkezet differenciálódásával párhuza-
mosan történt módosulásait; végül a szerzık eredetük szerint jellemzik, csoportosítják a 
terület településneveit. 

A sorozat újabb köteteinek megjelenése, úgy tőnik – szerencsére – nem ütközik aka-
dályokba. Jó kijelenteni, hogy évrıl évre újabb kötetét vehetjük kézbe a magyar történeti 
helynévkutatás e színvonalas sorozatának. Megállapításunk helytállóságáról a tudományte-
rület változatos arculata, kutatóinak felkészültsége, szervezıinek eltökéltsége gondoskodik. 

HÁRI GYULA  

HAJDÚ MIHÁLY: AZ 1913. ÉVI HELYSÉGNÉVTÁR 
NÉVVÉGMUTATÓ SZÓTÁRA 

Magyar Névtani Dolgozatok 200. Budapest, 2007. 346 lap 

1. Egy évtizedekkel ezelıtt született munkaterv részeként jelen kötettel együtt há-
romra szaporodott hivatalos történeti helységnévtáraink névvégmutató szótárainak sora. 
Elsıként a legkorábbi (bár Erdély, a Határırvidék és Horvátország névanyagát nem 
tartalmazó, nyomtatásban csak 1920-ban közzétett) ilyen munka, az 1773. évi helység-
névtár a tergo szótára jelent meg (MND. 74. Bp., 1987). Ezt követte az elsı kinyomtatott, 
már az Osztrák–Magyar Monarchia korai állapotait rögzítı, 1873. évi helységnévtár 
hasonló feldolgozása (MND. 81. Bp., 1989). A sorozat most közzétett kötete a történeti 



KÖNYVSZEMLE 256

Magyarországnak a hivatalos helységnévrendezés lezárultát követı állapotát, egyúttal az 
utolsó békeévben megjelent névtár helynévanyagát adja közre a tergo formában. Mint a 
kötet bevezetıjébıl megtudjuk, e névvégmutató szótárak sora is HAJDÚ MIHÁLY  és MEZİ 
ANDRÁS közösen tervezett munkáinak egyike volt. Mindhárom szótár HAJDÚ M IHÁLY -
nak köszönhetıen készült el és jelent meg, együttesen több száz oldalnyi terjedelemben.  

2. A most megjelent névvégmutató szótár elıdeihez hasonló módon épül fel. A név-
anyagot a tergo rendszerben, két hasábban, az egyes neveket az adott vármegyére és 
járásra (adott esetekben: városra) utaló kódszámmal, valamint a hely típusát jelölı bető-
jelzéssel (V: város, K: község, L: lakotthely) adja közre. A számkódok feloldását, azaz a 
megyék és járásaik (illetve a rendezett tanácsú vagy törvényhatósági jogú városok) felso-
rolását a röviden eligazító bevezetés után találjuk meg a kötetben. A neveket természete-
sen a helységnévtárban szereplı íráskép szerint tartalmazza, ami egyrészt a maihoz ké-
pest archaikus írásmódot jelenthet (cz, szöllı), másrészt pedig változatok szükségszerő 
meglétét (Fischer ~ Fiser, Ghiczy ~ Giczi, Hajagos ~ Halyagos).  

Jelen kötet újítása, hogy a teljes helynevek mellett részlegesen, de – vállaltan – nem 
következetes módon egyes névelemeket is felvesz anyagába. A „Bevezetés” szerint így 
„a mai helynévtárak mutatóihoz hasonlóan a Csüdıtelke, Pócstelke, Kübekháza, Tágfalva 
stb. nevekbıl a Csüdı-, Pócs-, Kübek-, Tág- stb. névelemeket is külön-külön” tartalmazza, 
míg például a településnevek körében leggyakoribb korrelatív elıtagok, a családnévi vagy 
keresztnévi elıtagú ún. lakotthelyek (tanyák, majorok, puszták), avagy a kettınél több 
lexikális elembıl álló helységnevek esetében módszeresen eltekint ettıl. A terjedelem 
ésszerő keretek között tartása indokolja, a jellegzetes utótagok szerinti visszakeresés 
lehetısége és a helynévkutatói irányultság teszi magyarázhatóvá ezek elhagyását.  

A szótár ilyen módon a névvég- és névelemmutató szótárak, illetve mutatók sajátos 
együttesét képezi. Mivel azonban nem jelöli eltérıen a teljes nevek és a névelemek ada-
tait, az egyes szótárbeli nevek értékét csak megfelelı ellenırzéssel, illetve alapos hely-
névtani tájékozottság alapján állapíthatjuk meg. Így például Szinér és Szinérváralja eltérı 
kódszámaik alapján egyértelmően különbözı települések teljes nevét jelentik, Belényes 
és Belényesszentmiklós vagy Gödre és Gödreszentmárton azonban csupán elhelyezkedé-
sük és településtípusuk alapján akár egyazon helynév teljes és névelemet jelölı adatai is 
lehetnének. A bevezetésben említett példák persze más névszerkezeti típusokat jelölnek, 
ugyanakkor megemlíthetı, hogy a négy konkrétan említett (és fentebb is idézett) helynév 
közül kettınek az elıtagja (Pócs és Tág) nem található meg önállóan is, betőrendi he-
lyén a szótárban (szemben a Csüdı és Kübek névelemekkel). És érthetı módon akad-
nak olyan nevek is, amelyeknél a névelemek szerinti felvétel szintén indokolt lehetett vol-
na, de csak teljes formájukban találhatók a kötetben (Gerjetanyák vidéke, Zsebeháza stb.).  

Az egyazon járáson belüli, a külterületi lakotthelyek esetében nem kivételes névazo-
nosságokra a szótár ! jellel figyelmeztet a névadat elıtt (Józsefmajor, Toneatelep, Sziget), a 
szokatlan adatokra pedig a név után (Riuszád, Krakáspuszta, Zsdjártelep). Mint a „Beveze-
tés” utal rá, a hivatalos helységnévrendezés ekkorra lezajlott, de az adattár szerint a teljes 
névegyezés a különbözı vármegyékben lévı települések esetében sem szőnt meg teljesen.  

3. A hivatalos helységnévtár névanyagát feldolgozó a tergo szótár azoknak a kutatói 
igényeknek a szempontjából készült, amelyeknek a megyei helynévgyőjtések névrész-, 
illetve névelemmutatói, avagy elektronikus formában kereshetı névadattárak használatával 
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igyekezhetünk megfelelni. Jellemzı, hogy a névvégmutatók az újabban készült, illetve 
készülı történeti névszótáraknak természetszerő részét képezik már (ÁrpSzt., KMHsz.). 
Segítséget nyújthatnak bizonyos névszerkezeti típusok kutatásában, például az -egyháza, 
-hida, -kı, -szer, -vár utótagú vagy a voda névelemet tartalmazó helynevek, s ugyanígy a 
neveket, névrészeket, névelemeket alkotó képzıs vagy jeles formák (-d, -gy; -a; -s; 
-ic[z]a), illetve más, jellegzetesnek számító névvégzıdések (-ány, -ény) vizsgálatában. 
Elsısorban persze a történeti és jelenkori valós helynévanyag vonatkozásában, de akár 
az erre reflektáló fiktív, írói névadás vagy éppen a helynévi alapú természetes családnév-
anyag, netán az ezekre is alapító mesterséges családnévalkotás kutatásában.  

Tekintve, hogy immár három történeti helységnévtár hasonló feldolgozása áll ren-
delkezésünkre, ezek együttesét különbözı változásvizsgálatok hasznos segédeszközei-
ként is használhatjuk. Igaz, ez is az adatok gondos egyeztetését igényelheti, mert – a 
lehetséges közigazgatási változásokon túlmenıen – a szóban forgó három kötet név-
anyagát lokalizáló kódolás minden esetben az adott helységnévtárak beosztását követi, 
így már vármegyei szinten teljesen eltér egymástól.  

Az eddig megjelent szótárak sora remélhetıleg tovább is folytatódik majd. Az 1973. 
évi helységnévtár anyagáról összegyőjtött, de megszerkesztésre váró állományként ír a 
mostani kötet bevezetıje. Természetesen szóba jöhetne elsısorban valamely korai, de 
már a teljes történeti Magyarországot lefedı helységnévtár hasonló feldolgozása (legin-
kább LIPSZKY 1808. évi munkájáé), illetve a legújabb hivatalos helységnévtáré is. A kö-
zépkori történeti földrajzi győjtemények ilyen jellegő felhasználására pedig – a fentebb 
említett módon – részben már van lehetıségünk: GYÖRFFY történeti helynévanyagának 
hasonló (és hasonlóan betőhív) közzététele a „Korai magyar helynévszótár” (KMHsz.) 
munkálatainak részét képezi, CSÁNKI köteteinek teljes anyaga pedig a helynévkincset 
hagyományos betőrend szerint közzétevı CSÁNKI-mutató mellett CD-n is hozzáférhetı, 
tehát digitálisan kereshetı.  

Az itt ismertetett kötet Abá-tól Dúzs-ig terjedı, közel negyvenezer nevet és névele-
met e sajátos módon közzétevı anyagával a különbözı nyelvészeti-névtani, általában is 
pedig a történeti vonatkozású kutatásoknak hasznos segédeszköze lehet.  

FARKAS TAMÁS 

A MAGYAR NÉVTANI DOLGOZATOK ÚJ KÖNTÖSBEN  
JANITSEK JENİ: A háromszéki Székföld jelenkori és történeti hely- és  

családnevei. MND. 201. Budapest, 2008. 201 lap  
FARKAS TAMÁS – ZÁNTÓ EDINA : A háromszéki Kilyén és Szotyor  

család- és helynevei. MND. 202. Budapest, 2008. 58 lap  
BÖLCSKEI ANDREA – HAVAS PÉTER – SLÍZ MARIANN : A háromszéki  

Angyalos és Kökös család- és helynevei. MND. 203. Budapest, 2008. 131 lap 

HAJDÚ M IHÁLY  a Névtani Értesítı 28. kötetében (217–30) tette mérlegre a Magyar 
Személynévi Adattárak mellett az ELTE Magyar Nyelvészeti Tanszékcsoportján készülı 
másik névtani sorozat, a Magyar Névtani Dolgozatok köteteit. Az 1976-ban indított „kék 
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sorozat” 2007-ig 200 kötetet ért meg, lényegében változatlan formában. A5-ös alakjában 
utolsó darabja „Az 1913. évi helységnévtár névvégmutató szótára” volt. A sorozat szán-
déka mindvégig megmaradt: olyan névtani adattáraknak, elemzéseknek adott helyet, 
amelyek késıbbi névrendszertani munkák alapjául szolgálhatnak, amelyek a nyelvterület 
különbözı pontjain (a határon túl is) győjtött névanyagot teszik közzé, megmentve azt a 
feledéstıl. HAJDÚ M IHÁLY  az ELTE Névkutató Munkaközösségének élén több mint 
három évtizeden keresztül más sorozatokkal együtt az MND. kiadását is töretlenül, egy-
séges arculattal és céllal irányította. A budapesti névtanosok immár harmadik generáció-
jának jutott az a feladat, hogy a rendszerváltás után a gazdasági-technikai-szakmai kör-
nyezet változásához igazítsa e munkák megjelenését. A Magyar Nyelvtudományi Társa-
ság 2005-ben megalakult névtani tagozatának budapesti ülésén hallhattuk, hogy az ELTE 
Névkutató Munkaközössége tervezi az egyébként folyamatosan új arcát keresı Névtani 
Értesítı lektorált periodikává történı alakítását (szándékuk a 27. számtól meg is való-
sult) és többek között a Magyar Névtani Dolgozatok megújítását.  

Az elhangzó tervek között részben a HAJDÚ M IHÁLY  által említett fogyatékosságok 
(219–22) kiküszöbölése szerepelt. A nyomdai lehetıségek eredményezték a gépelési 
hibákat, a hibás nyomatokat, címlapokat, színnyomást; a belsı egyenetlenségek a gyen-
gébb szerzıi munkákat elnézı szerkesztés következményei: „a késıbbi fölhasználás 
lehetıségét kerestem az egyes munkákban. Amennyiben olyan adatokat tartalmazott, 
amiket még egyszer összegyőjteni aligha fognak, gyöngébb földolgozással is bevettem a 
sorozatba” (221).  

A sorozat folytatásaként – részben új elveknek megfelelıen, az elsı 200 kötet szel-
lemét, célkitőzéseit megtartva, de a korábbi formai és tartalmi egyenetlenségek semlege-
sítésének szándékával – ment tovább (folyamatos számozással jelezve a kontinuitást) az 
MND. eddig megjelent három következı száma. A továbbiakban ezeket mutatjuk be kis 
kitekintéssel a sorozat addigi történetére.  

Tartalmilag mindhárom munka háromszéki települések hely- és családnévanyagát 
jelenteti meg, (különbözıképpen) fel is dolgozva azokat – egy nagyjából földrajzilag is 
jól körülhatárolható területrıl, Sepsiszentgyörgy vidékérıl. A 202. és 203. szám azonos 
idıpontban (1998-ban) indult győjtımunkát ad közre. (A 201. számban közzétett név-
anyag győjtésének körülményei a kötetbıl nem derülnek ki.) Mindháromban egyaránt 
közös, hogy tartalmi oldalról névtanilag pótolhatatlan értékőek; a közölt anyag feldolgo-
zásának módja azonban eltérı. Mindhárom kötet vázát a helyszínen győjtött jelenkori 
hely- és családnévállomány jelenti, amelyet helyi, regionális, illetve országos magán- és 
közgyőjteményekben (pl. egyházközségi irattárak, a sepsiszentgyörgyi levéltár, az OSZK 
kézirattára) felkutatott adatokkal egészítettek ki. 

A sorozat új számainak és feltehetıleg az ezután megjelenıknek az összetartozását 
formai eszközök segítségével is jelzik. A kötetek formátuma a régi A5-össel szemben 
B5-ös – elısegítve, hogy az olvasó a példányokat jobban kézben tarthassa, a szöveget át-
tekinthesse. Borítójuk színe nem követi a régi folyamét: világos drapp színőre változott, 
mellyel harmonizál a feliratok barnája; a címlapon megjelenı információkat visszafogott 
geometrikus díszítés fogja keretbe. Ugyanez a forma ismétlıdik meg a belsı címlapon is. 
A tipográfiát tekintve találunk azonosságokat és eltéréseket is. A közölt dolgozatok szöve-
gét ugyanazzal a betőtípussal szedték, ugyanakkor az egyes szövegszedési eljárások inkább 
a szerzık megoldásait követik – ebbıl adódnak az eltérések: a betőméretben, a betők for-
májában (nagybető, kiskapitális, félkövér). Ugyanakkor a technikai megvalósításban is 
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találunk különbségeket. Ebbıl a szempontból a 202. és 203. kötet egymáshoz közelebb 
áll, és jobban követi a nyelvészeti szakmunkáknál megszokott formai jegyeket (a szerzık 
nevének kiskapitálissal történı kiszedése, a szövegközi [nem címszóként elforduló] 
névadatok kurziválása). 

Néhány jellemzıt az egyes kötetekrıl is megemlítve, azok sorrendjében haladva el-
mondhatjuk, hogy az MND. 201. száma szerzıségében is jobban kötıdik a sorozat ha-
gyományaihoz, eddigi kiadványaihoz, hiszen a mai romániai magyar helynévkutatás – 
hely- és személynévtárairól évtizedek óta ismert, jelen sorozatban is számos alkalommal 
publikáló – nesztorának, JANITSEK JENİnek a háromszéki Székföld három településérıl 
(Árapatak, Elıpatak és Hidvég) készült győjtését tárja az olvasók elé. Tartalmilag, for-
mailag a kötet anyaga nem különbözik a sorozat korábbi, eddig megszokott köntösbe 
öltöztetett, szintén JANITSEK JENİ által készített köteteitıl. Elsıként az adatgazdagság 
tesz ránk mély benyomást, a sokféle forrás együttes kezelése; a néprajzi, helytörténeti és 
szociológiai jellegő megjegyzések pedig a szerzı helyismeretét is tükrözik. A népiségi 
viszonyok ismeretében különíti el a szerzı a magyar, a román és a cigány családnevek 
csoportját. Ezeket a vizsgált három település vonatkozásában összesítı táblázatokban is 
összeveti egymással (16–33). A formai-tartalmi megoldások azonban sok esetben nem 
azonosak a nyelvészeti-névtudományi szakirodalomban meggyökeresedettekkel. Hadd 
emeljek ki ezek közül néhányat: a tulajdonnévi címszavakat adattárakban kevésbé szo-
kás nagybetővel szedni, megszokottabb a félkövér szedés, miként azzal a 202. és 203. 
kötet szerzıi is éltek.  

A három munkában a fonematikus jellegő lejegyzés érvényesítése, illetve a magyar 
egyezményes hangjelölés használata nem egységes; a szerzık döntése szerint jelenik 
meg. Mindhárom kötetben látható az ezek alkalmazására irányuló törekvés: a 201. kötet 
azonban jelölésmódjában nem követi a magyar egyezményes hangjelölést (pl. az alsó 
nyelvállású hosszú veláris labiálist a tompa ékezet – mint mellékjel – segítségével adja 
vissza [148. lap, 38–46. adat: À a bevett Ā helyett]); a 201. kötetre jellemzı, hogy a nyíl-
tak mellett az ë fonémákat nem rendszeresen jelöli, a 202. pedig egyáltalán nem. A 202. 
kötetben a ly jegy alkalmazása megzavarhatja a palatálisok értelmezését (pl. Selyemkert; 
33). A 203., Kökös és Angyalos hely- és családneveit bemutató kötet csak az alsó nyelv-
állású hosszú labiálisokat jelöli a nyelvjárási fonémák közül (a zárt e-t nem), ugyanakkor 
ügyel a j jegy fonematikus jelölı szerepére, és figyelemmel követi a mássalhangzótörvé-
nyek okozta hangváltozásokat. Az ë megjelenítése egységesebbé tenné a kötetek hangje-
lölését, és jobban összhangban lenne a magyarországi helynévi adattárak elveivel. 

A 201. kötetben ellentmondásos, hogy az említett településeken kívül a mellékletben 
közölt térképek között találunk Erısd bel- és külterületét, valamint Lüget és Nyáraspatak 
külterületét ábrázoló térképvázlatokat is. (Tény ugyanakkor, hogy az említett települések 
is a Székföldhöz tartoznak.) Kevésbé van összhangban a helynevek közlésének és tér-
képvázlaton történı ábrázolásának (a 202. és 203. kötetben is követett) módjával a 
könyv eljárása. A helynévi címszavak ábécérendbe rendezése különösen akkor hasznos 
dolog, ha szótárszerően kívánjuk ıket feldolgozni, ám a jelentésük részét képezı 
denotátum megismerése nehezebbé válik azáltal, ha az arra utaló számozás a betőrendet 
követi, és a denotátumokat bemutató térképvázlaton a számok megkeresése (különösen 
nagyobb helynévrendszerek esetében) idıigényes feladattá válik. A kötet térképei között 
vannak jó minıségőek, de egyeseket rossz nyomdai minıségben vehetünk kézbe az 
alacsony felbontás és a kis betőméret miatt. 
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FARKAS TAMÁS és ZÁNTÓ EDINA Kilyén és Szotyor hely- és családneveirıl készített 
munkája fıként a fellelt forrásokból és az adatközlıktıl összegyőjtött tulajdonnevek 
közreadására törekszik. Bevezetı fejezete tartalmaz elemzést, a két település jelenének 
és történetének bemutatását. A jelenkori helynevek adattárának használatát a névváltoza-
tokat is magába foglaló mutató segíti. A közreadott szövegek közül érdemes felhívnunk a 
figyelmet arra az iratra, amely a kilyéni utcanevek megváltoztatására tesz javaslatot: kor-
dokumentumként és névtani forrásként sem találkozunk gyakran ilyen jellegő közlésekkel. 

BÖLCSKEI ANDREA, HAVAS PÉTER és SLÍZ MARIANN  Kökös és Angyalos tulajdon-
neveirıl készült munkája terjedelmében a 201. kötethez áll közelebb; az adattári részek-
hez több elemzést is mellékelnek a szerzık. A családneveket feldolgozó fejezeteket 
kisebb névszótáraknak is tekinthetjük: megadják a személynév etimológiáját, a névadás 
motivációját, a családnevet viselık helyi statisztikáját (15–9, 61–8). A családnévi adato-
kat megvilágító összefoglalók utalnak a nemzetiségi összetétel és a nevek eredetének 
összefüggéseire, az 1602-tıl adatolható történeti és szinkrón névanyag kapcsolataira, 
bemutatják a névanyag eredet szerinti rétegzıdését, kitérnek a névrendszertani összefüggé-
sekre, a névrendszer változásaira és a nevek megterheltségére. A helynevekkel kapcso-
latban kiemelhetı, hogy igyekeznek azonosítani a történeti helyneveket is (a Pesty-féle 
forrás kivételével). A helyneveket elemzı fejezetek külön tárgyalják a bel- és a külterü-
let névanyagát településenként. A belterület neveit névfajták szerint vizsgálják, részlete-
sebben foglalkozva az építménynevek és utcanevek általában gazdag elemszámú csoport-
jával. Utóbbiaknak funkcionális-szemantikai tagolódását is számba veszik a HOFFMANN-féle 
helynévelemzési modellt használva. Amennyire a névanyag összetétele engedi, a nagyobb 
számú külterületi név között a nevek névfajtákba való rendezésén, motivációjuk megálla-
pításán kívül lexikális felépítésüket, keletkezésük módját is figyelemmel kísérik. A népiek 
mellett a hivatalos és félhivatalos nevek névhasználati síkját külön tanulmányozzák. 

A közös vonások ellenére is találhatunk tehát különbözıségeket a három megjelent 
munkában. Az MND 202. kötete elsısorban adatokat közöl, értelmezésükre kevésbé 
vállalkozik; a 201. kötet bıségesen kezeli az adatokat, anyaga megvilágítását is feladatá-
nak tartja, módszertanilag, formailag azonban több ponton láthatóan el van maradva a 
ma már szélesebb körben megkívánhatótól. A 203. kötet a 201. erényeit hasznosítja, 
hibáit pedig nem követi el, s csak kisebb – a névanyag regionális színezetének jelzését 
érintı – hiányérzetünk marad elolvasása után. 

HÁRI GYULA  

DERDÁK FERENC – KISS GÁBOR: TÉRKÉPI ADATOK  
VAS MEGYE TÖRTÉNETI FÖLDRAJZÁHOZ 
SZOMBATHELY ÉS KÖRNYÉKE 1762–1862. 

Panniculus Régiségtani Egylet – Vas Megyei Levéltár,  
Szombathely, 2008. 75 lap + 24 térképlap 

1. A 19. századi térképek stílusában készült, szépen rajzolt, A3-as mérető térképla-
pokból álló győjteményt vehet kézbe a helytörténet, a régi térképek és természetesen a 
helynévtan iránt érdeklıdı olvasó. Az egymáshoz illeszkedı, 1:10 000 mératarányú 23 
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térképlap együttesen Szombathely és közvetlen környékének teljességre és hitelességre 
törekvı egykori képét nyújtja, ahogyan azt a fennmaradt korabeli térképek alapján re-
konstruálhatták a készítık. Az egyes lapok korábban a Vasi Honismereti és Helytörténeti 
Közlemények (VHHK.) számainak mellékleteként jelentek meg 2001–2005 folyamán. 
Most pedig egy mappában összegyőjtve, áttekintı térképvázlattal, valamint a bevezetı 
tanulmányt, a térképlapok rendjének összefoglalóit és névelemmutatót tartalmazó kísérı-
füzettel együtt látnak napvilágot.  

A munka elızményeirıl, forrásairól, elkészítésének folyamatáról és problémáiról 
gondos, szakszerő tanulmányban részletesen is számot adnak a szerzık. Elızményei közé 
tartoznak a római kori utak és a korai magyar határvédelmi rendszer kutatásának prog-
ramja, a várostörténet tanulmányozása; általában azok a helytörténeti vonatkozású mun-
kálatok, amelyek során rendszeresen kell a rendelkezésre álló régi térképek adataira tá-
maszkodnia a kutatónak. Ezekbıl született meg az újszerő, rekonstrukciós történeti tér-
képek készítésének gondolata, melynek immár kézbe vehetı eredményei remélhetıleg 
másoknak is biztatást jelentenek majd hasonló munkák megalkotásához.  

2. Alaptérképként a szerzık az 1960. évi 1:10 000 arányú topográfiai felmérés lapjait 
használták, átvezetve rájuk a régi térképek jellegzetes helyrajzi pontjait, információit. 
Kezdve az 1857. évi kataszteri felmérés adataival, és folytatva számos további, különbö-
zı korú és célú kéziratos és nyomtatott térkép hasonló információival. A munka során 
lehetıség szerint a legkorábbi állapotot igyekeztek rekonstruálni, bár ennek során itt 
szükségszerően nem teljesen egyezı korú részletek összerajzolására is sor kerülhetett. 
A helyrajzi viszonyokat a lehetıség szerinti részletességgel törekedtek ábrázolni (tehát 
szükségszerő egyszerősítésekkel), feltüntették viszont a térképek teljes névanyagát, mellet-
tük pedig az egykori magyarázó feliratokat és a nagyobb birtokosok nevét is. A neveket 
alapvetıen mai helyesírással közlik, az egykori kiejtést tükrözı törekvéssel; a névválto-
zatok közül pedig a legteljesebbnek tőnı térképi (pl. a Hegybeli erdık helyett a Város 
hegybeli erdeje) névformát, a rövidítéseket feloldva. Mindezek pontosan szerkesztett, a 
felhasznált és figyelembe vett térképek alapadatait megadó, jelkulccsal kiegészített és 
helytörténeti vonatkozású rajzokkal ízlésesen díszített térképlapokon kaptak helyet.  

Ahogyan a szerzık is jelzik, az így elkészült térképlapok használata nem helyettesít-
heti a rendelkezésre álló régi térképek részletes tanulmányozását; nem is ez volt a céljuk. 
Mindenképpen segítséget nyújthatnak azonban a történeti irányultságú különbözı tudo-
mányterületek számára, akár az Árpád-korig visszanyúló kutatásokban is, amint arra a 
szerzık egyéb publikációiból is következtethetünk.  

A kiadvány névanyag szempontjából a megyei helynévgyőjtésekben nem mindig 
szereplı térképi névírás adatait tartalmazza, sajátos mőfajából adódóan többféle forrás-
ból merítve és vegyítve azokat egymással. A kísérıfüzetben helyet kapott részletes „Mu-
tató” ezeket tartalmazza, külön gondolva a helynevek kutatóira: a teljes földrajzi név-
anyag mellett a névelemeket is felveszi anyagába, sıt a térképen névtelen tereptárgyakat 
(híd, kút) és a birtokosok nevét is. A különbözı jellegő adatokat eltérı tipográfiával 
különbözteti meg, megadva mellettük a név elıfordulási helyét és a megnevezett objek-
tum típusát. Mindezek alapján a mutatóban vastag betővel szedett Ághidi rétrejáró fölé 
térképi névadat a normál betőtípussal szereplı Ág, hidi, rétre, járó, rétrejáró, fölé szavak-
nál egyaránt megtalálható (a puszta híd, rét szavaknál nem). A Szombathelyi püspökség 



KÖNYVSZEMLE 262

mint feltüntetett tulajdonos (ezért nemcsak félkövérrel, de aláhúzva is) a szombat, helyi, 
szombathelyi és püspökség szavaknál szerepel (aláhúzással) hasonlóképpen.  

A mai helyesíráshoz igazítás itt érthetı célkitőzése volt a szerzıknek, ám nem teljes 
mértékben valósult meg a névanyagban. Így a Szent Márton templomnévként ma is kü-
lönírandó, településnévként azonban egybeírást igényelne, akárcsak a településnévbıl szár-
maztatható további térképi nevek esetében: Szent Mártonból útnév, Szent Mártoni határ 
dőlı szántó, Szent Mártoni erdı erdırész stb. nevében, amelyek mellé bonyolultabb 
esetek is adódhatnak: Szent Márton erdı aljai dőlı. A példaként kiemelt név az esetek 
többségében különírva szerepel, de egy Szentmárton (a település mint tulajdonos neve) 
és egy Szentmártoni adat is bekerült a mutatóba. A hídi és hidi szintén egyaránt elıfor-
dul, ugyancsak az egységesítés részleges hiányát jelezve. A birtokló személyek neve 
természetesen ırzi a térképen is szereplı formát: Eszterházy Pál hg.  

A kiadvány újszerő és többféleképpen hasznosítható forrása lehet a helytörténet iránt 
érdeklıdıknek, de a különbözı célú, köztük a névtani kutatásoknak is.  

FARKAS TAMÁS 

KÖRMENDI GÉZA: A TATAI GIMNÁZIUM NÉVTÁRA 1765–2007   
Második, javított és bıvített kiadás 

Argumentum Kiadó, Budapest, 2007. 403 lap 

Tata város kiváló helytörténésze, gimnáziumának igazgatója, KÖRMENDI GÉZA 
számtalan cikkben, tanulmányban és könyvben foglalkozott már városának és iskolájá-
nak történetével. Mint néprajzos és nyelvész sem ismeretlen a szakmában, s különösen 
fontosak a névtan területén végzett eddigi munkái, amelyek egyike a „Komárom megye 
földrajzi nevei” címő terjedelmes kötet (Bp., 1985). E névgyőjtést TÚRI RÓBERTtel közö-
sen szervezték, irányították, s a közzétételben is jelentıs szerepet vállaltak. A következı 
évben KÖRMENDI GÉZA önállóan jelentette meg „Komárom megye helységneveinek 
rendszere” címő kötetét, amely nagy lépéssel vitte elıbbre általános helynévi ismerete-
inket a Kárpát-medence megszállásának, elsı településeinek kialakulása területén. (Nagy 
kár, hogy ez a több megyében elkészített rendszerezés végül elakadt, így nem lehet ma 
sem az egész nyelvterületre vonatkozó, de még a mai Magyarországra érvényes képet sem 
kapni a településnevek típusairól, illetve a települések hozzávetıleges keletkezési koráról.)  

Most megjelent tekintélyes mérető könyvével KÖRMENDI GÉZA régi hagyományt 
követ, mégis új mőfajt teremt Magyarországon. Az 1920–30-as években megjelentetett 
középkori vagy kora újkori összeírások, defterek, dézsmalajstromok, urbáriumok névlis-
tái után az érdeklıdés a század végén a nagy múltú iskolák tanulónévsorainak közlése 
felé fordult. 1979-ben a Kriterionnál két könyv is megjelent e témakörben. Az egyik 
JAKÓ ZSIGMOND és JUHÁSZ ISTVÁN közzétételében a „Nagyenyedi diákok 1662–1848”, 
amely igen sok jó adatot tartalmaz a történeti személynévkutatóknak (jóllehet sok mun-
kát is ad a fölhasználása). A másik, TONK SÁNDOR könyve, az „Erdélyiek egyetemjárása 
a középkorban” inkább az elızı típusba tartozik: régebbi neveket tartalmaz. E munkát 
kiváló forrásértéke következtében B. GERGELY PIROSKA több cikkben és tanulmányban 
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is földolgozta névtörténeti szempontból. Nagyrészt ez utóbbi könyvnek folytatása ugyan-
csak TONK SÁNDOR (és SZABÓ M IKLÓS) munkája: „Erdélyiek egyetemjárása a korai 
újkorban, 1521–1700”. Ez azonban már Szegeden jelent meg, a KESERŐ BÁLINT  szer-
kesztette „Fontes Rerum Scholasticarum” sorozatának negyedik kötete. Sajnálatos, hogy 
ez a sorozat nem kapott megfelelı méltánylást a magyar történeti személynévkutatók 
körében, noha több értékes névtani forrást tartalmazó munka van közöttük. Most csak 
BURA LÁSZLÓ „Szatmári diákok 1610–1852” és TONK SÁNDOR „A Marosvásárhelyi 
Református Kollégium diáksága 1653–1848” címő köteteit említem meg, amelyeknek 
hihetetlenül bıséges, jól használható mutatókkal ellátott adattára számtalan szakdolgozat 
és akár nagyobb szintézis elkészítéséhez is tartalmaz értékes forrásanyagot.  

Ezeknek az utóbbi könyveknek a nyomdokaiba lépett KÖRMENDI GÉZA most ismer-
tetendı kötetével: „A Tatai Gimnázium névtára 1765–2007”. Már a címlapján érdekes 
névtani problémába ütközünk: mi az intézmény neve? Jogos-e a Tatai Gimnázium in-
tézménynévként való, nagybetős kezdése? Valóban ez a neve az iskolának? Semmikép-
pen sem! Az alcímben három „valódi” intézménynév is ott szerepel a fönti cím alatt: 
„A Kegyesrend Tatai Gimnáziuma (1765–1948)”; „Állami Gimnázium (1948–1951)”, 
valamint „Eötvös József Gimnázium (1951–2007)”. Mindezekhez még hozzá kell ten-
nem, hogy 1844–1849 között Tatai Királyi Gimnázium, 1883–1910 között a Magyaror-
szági Kegyestanítórend Tatai Algimnáziuma, 1931–1936 között Tatai Kegyestanítórendi 
gróf Esterházy Miklós Reálgimnázium, ma pedig a Komárom–Esztergom Megyei Ön-
kormányzat Eötvös József Gimnáziuma az intézmény neve, de volt közben több más 
neve is kisebb-nagyobb eltérésekkel. Nem szándékom ezeknek a névváltoztatásoknak 
onomatológiai tanulságairól írni, de az itt fölvetett példáknak, az intézménynevek alaku-
lásának, változásainak tanulságaival kellene már végre mélyrehatóbban is foglalkozni 
valakinek! 

Az iskola történetének rövid bemutatása után a bevezetés ismerteti a könyv fölépíté-
sét, nagyobb fejezeteit, a tanulók adatainak forrásokban való elıfordulását, statisztikai 
adatait az egyes esztendıkrıl, végül a forrásokat és a rövidítéseket. A könyv túlnyomó 
terjedelme természetesen adattár, amelynek kisebb része a tanárokról, jelentısen na-
gyobb része pedig a tanulókról szól. Különösen ez az értéke a könyvnek névtudományi 
szempontból. A családi és keresztnéven túl ugyanis majdnem mindig megtalálható a 
születési idı (illetve a korábbi anyakönyvek szerint az életkor), a születési hely, lakóhely 
(néha még az is, hogy a városban kinél volt bérelt szállása, melyik utcában vagy város-
részben), korábban az apa keresztneve és foglalkozása, újabban az anyja teljes leánykori 
neve. Már ez a fölsorolás is mutatja, hogy mennyi mindenre lehet használni a névsoro-
kat: leginkább a környék keresztneveinek és családneveinek idıszakonkénti vizsgálatára. 
Ahol a foglalkozások és a vallási hovatartozás megadásával is találkozunk, a névszocio-
lógia területére is kiterjeszthetjük vizsgálatainkat. Itt azonban álljunk meg egy szóra! 
Nagyon érdekes, hogy az 1891-ben született Szívós Andor, Horváth Ákos, az 1892-es 
Witauschek Gyula, Lengyel Aladár, az 1894-beli Hüttner Jenı úgyszintén római katoli-
kus vallású, az ugyanakkor született Komlós (1907-ig Kohn) Géza, az 1890-es Strausz 
Andor, Nuszbaum Aladár, Engländer Ferenc pedig izraelita, de miért nem tudhatjuk meg 
az 1896-ban született Bıhm Árpád, Engländer Árpád, Gerıfi Zoltán, Jaross Andor vallási 
hovátartozását? 1950-ig ugyanis szerepelt az anyakönyvekben a vallás megnevezése. 
Miért kellett ezek közlésérıl lemondani? Hiszen száz évnél jóval idısebbek lennének a 
megnevezettek! A névszociológia viszont éppen az egykorú, egyvidékő adatok eltéréseibıl 
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(és hasonlóságaiból) tudna értékes és érdekes megállapításokat tenni. Mi volt erısebb: a 
hagyomány (vallási vonatkozású névválasztás) vagy az újítás (nemzeti tudat hangsúlyo-
zása), netán az asszimilációra való törekvésnek volt nagyobb ereje a gyermekek nevének 
megválasztásában? 

Természetesen a közölt adatok önmagukban is annyi lehetıséget tartalmaznak a kü-
lönbözı irányú kutatások számára, hogy csak legyen elegendı névtanos, aki él a lehetı-
ségekkel, fölhasználja új eredmények föltárására, új ismeretek kikövetkeztésére ezt a 
hatalmas anyagot. Leginkább pedig abban bizakodhatunk, hogy ennek a kötetnek a min-
tájára másutt is lesznek lelkes igazgatók, tanárok, tanulók, akik fölkutatják az adatokat, s 
lesznek iskolájukat szeretı lokálpatrióta polgárok, akik lehetıvé teszik az összegyőjtött 
adatok megjelentetését, mind a helybeli érdeklıdık, mind a tudományos fölhasználók 
számára.  

HAJDÚ M IHÁLY  

NAMEN UND IHR KONFLIKTPOTENTIAL  
IM EUROPÄISCHEN KONTEXT  

[Nevek és a bennük rejlı konfliktusok – európai összefüggésben] 
Szerkesztette: NICOLE ELLER – STEFAN HACKL – MAREK L’ UPTÁK  

Edition Vulpes, Regensburg, 2008. 338 lap 

A német nyelvő kötet (néhány további írással kiegészülve) a Regensburgi Egyete-
men 2007 áprilisában tartott névtani szimpózium összegyőjtött tanulmányait tartalmazza. 
A tanácskozás és a kötet fı témája a tulajdonnevek használatában rejlı konfliktusok 
bemutatása, a névhasználattal kapcsolatos kérdéseket nyelvpolitikai-nyelvi jogi keretbe 
ágyazva. A kötet 21 tanulmányának 23 szerzıje Európa 14 országát képviseli, ez bizto-
sítja a különféle névpolitikai kérdések széleskörő európai panorámáját. A német nyelvő 
(ausztriai, dél-tiroli, elzászi, németországi és svájci) szerzık mellett cseh, szlovák, len-
gyel, horvát, bolgár, norvég, finn és magyar kutatók írásait foglalja magába a kötet.  

RUDOLF ŠRÁMEK (Csehország, 11–6) tanulmányában a nevekkel kapcsolatos konf-
liktusok tipologizálására tesz kísérletet. Elméleti írásának középpontjában a tulajdonne-
vek nyelvi sajátosságainak, társadalmi (kommunikációs) kontextusba való beágyazottsá-
gának és ideológiai funkciójának hármasa áll. (Sajnálatos, hogy a konfliktus kiváltására 
alkalmas [?] exonimákra példának felhozott magyar nyelvő Bécs városnév a nyomtatás-
ban hibásan, Bécz alakban jelenik meg.)  

RÜDIGER HARNISCH (Németország, 17–28) írása az ezredforduló német nyelvő sajtó-
jából győjtött példákon mutatja be a történelmileg „terhelt” (német nyelvő) közép-kelet-
európai földrajzi nevek használatának problémáit (pl. Posen ~ Poznan). A „külsı” (jelen 
esetben német) megnevezések használatának vagy kerülésének okait kutatva a szerzı a 
politikai korrektség, a történelmi hitelesség, illetve az idegen nyelv(ek) ismeretének és 
presztízsének kérdésköreit járja körül.  

BJÖRN HANSEN (Németország, 29–42) korpusznyelvészeti módszereket felhasználva 
elemzi a népnevek lehetséges konnotációit, illetve az ennek alapot szolgáltató nemzeti-
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etnikai sztereotípiákat. A szerzı orosz, horvát, lengyel, német, spanyol stb. példák segít-
ségével igazolja, hogy a népnevek konnotációi a különbözı nyelvekben nem feltétlenül 
jelentik etnikai sztereotípiák jelenlétét. 

PETER WIESINGER (Ausztria, 43–76) a többnyelvő földrajzi nevek (névpárok) hasz-
nálatának elméleti és gyakorlati kérdéseit vázolja föl. A tanulmány elméleti részében a 
szerzı helynevek (elsısorban városnevek) többnyelvőségének osztályozását végzi el, mi-
közben hangsúlyozza a földrajzi nevek helyzetének idıbeli és térbeli változékonyságát. 
A többnyelvő helynevek mőködését ezután néhány konkrét nyelvpolitikai példán keresz-
tül mutatja be (finn–svéd, katalán/okszitán–francia, burgenlandi horvát/magyar–német).  

HEINZ-DIETER POHL (Ausztria, 77–92) tanulmánya a WIESINGER által problémaként 
fölvetett karintiai, szlovénok által lakott településeken fölállított, illetve fölállítandó 
kétnyelvő helynévtáblák kérdéskörét járja körül. A szerzı fölvázolja a kérdés történeti és 
nyelvpolitikai vonatkozásait, kitér a (javarészt a nyelvjárási szóbeliségben létezı) szlo-
vén nevek írott változatainak problémájára.  

CÄCILIA WEGSCHNEIDER (Olaszország, 93–104) egy hasonlóan konfliktusokkal ter-
helt névtani helyzetet mutat be: a dél-tiroli német és ladin kisebbség földrajzi neveinek 
használatát. Összefoglaló írásában a szerzı röviden kitér a dél-tiroli kisebbségi földrajzi 
nevek 20. századi történetére, majd vázolja a témával kapcsolatban ma fennálló politikai 
és társadalmi álláspontokat. 

NEDAD MEMIĆ (Ausztria, ill. Bosznia-Hercegovina, 105–20) a 20. század végi dél-
szláv háború nyomán kialakult boszniai helynévváltoztatásokat mutatja be. A tanulmány 
röviden, ám meggyızıen foglalja össze a soknemzetiségő és -vallású régiónak és hely-
neveinek korai történetét, majd leírja a bosnyák nevek szerbekre történı lecserélésének 
stratégiáit, valamint a háború utáni Bosznia helynevekkel kapcsolatos korrekciós nyelv-
politikai döntéseit. 

VELIMIR PIŠKOREC (Horvátország, 121–32) az egykori Jugoszlávia egy másik terüle-
tének névváltoztatásairól számol be. A horvátországi ðurñevec utcaneveit az 1990-es 
évekbeli függetlenné válást követıen azért változtatták meg, hogy eltüntessék a jugoszláv-
kommunista korszak névtani nyomait. A szerzı írásában bemutatja az utcanév-változtatás 
módszereit, az utcanévadás motivációit.  

INGA SIEGFRIED és THOMAS FRANZ SCHNEIDER (Svájc, 133–52) közös tanulmányá-
ban a francia nyelvő Svájc egy német (anabaptista) nyelvszigetének (Mont-Tramelan) 
toponimáiról számol be, különös figyelmet fordítva arra a kérdésre, hogy milyen körül-
mények között válhat egy földrajzi név politikai üggyé.  

WOLFGANG HAUBRICHS (Németország, 153–70) tanulmánya a német–francia névtani 
konfliktusok egy másik vetületét, az elzász-lotaringiait mutatja be. A tanulmányból meg-
tudhatjuk, hogyan kísérelték meg német tudósok a 20. század elsı felében nyelvészeti-
névtani érvekkel „visszanyerni” a németek számára Elzászt, hogyan érveltek mindkét 
oldalon (tudományos és áltudományos módon) földrajzi nevekkel az etnikai elv érvénye-
sítése mellett.  

MARTINA PITZ (Franciaország, 171–86) az elıbbi kérdéskör egy rövid korszakának 
bemutatását tőzi ki célul: a lotaringiai földrajzi neveknek a nemzetiszocializmus (1940–44) 
alatti erıszakos németesítését tárgyalja. (Az 1940-tıl indult „visszanémetesítés” ered-
ményeképp létrejött német földrajzi neveket 1941-tıl vezették be a hivatalos névhaszná-
latban, míg francia megfelelıik néhány évig tilalom alatt álltak.)  
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MAITZ PÉTER (Magyarország, ill. Németország, 187–218) tanulmánya a személyne-
vek világába kalauzolja az olvasót: a 19. század végi, 20. század eleji névmagyarosítási 
hullámot mutatja be névideológiai és diskurzuselemzési szempontokat követve. A törté-
neti keretbe ágyazott leírás nem a névanyagot tárgyalja, hanem a névmagyarosítás ideo-
lógiai hátterét, érvrendszerét, elsısorban a névmagyarosítással kapcsolatban megjelent 
(nem tudományos) írások elemzésén keresztül. 

MÁRIA PAPSONOVÁ (Szlovákia, 219–28) tanulmánya azt vázolja föl, miképpen ha-
tottak a változó nyelvi viszonyok a mai Szlovákia területén található tulajdonnevekre, 
földrajzi és személynevekre egyaránt. A szerzı néhány példán (pl. Pozsony ~ Bratislava 
~ Preβburg) keresztül mutatja be a (mai) szlovákiai helynévanyag történeti változásait. 

BARBARA CZOPEK-KOPCIUCH (Lengyelország, 229–38) a többnyelvő lengyelországi 
területek helyneveivel kapcsolatos konfliktusokról számol be, különös tekintettel az 
1945 után kialakított névtani status quóra. A szerzı bemutatja azokat a hatályos lengyel 
nyelvi jogi szabályozásokat, amelyek a tulajdonnevek használatára is hatással vannak, 
külön kitérve a nemzeti-nyelvi kisebbségek névhasználatával kapcsolatos kérdésekre. 

WALTER WENZEL (Németország, 239–50) a németországi szorbok földrajzi és sze-
mélyneveivel kapcsolatos kérdésekrıl ír. Térképeken mutatja be a Cottbus környékén 
használatos szorb (szláv) helynevek elterjedését és típusait, majd részletesen beszámol a 
német földrajzinév-anyagnak a szláv nevek történetét befolyásoló hatásáról. A tanul-
mány második felében a szerzı a szorb személynevek sorsát mutatja be röviden, külön 
teret szentelve a nınévképzınek.  

ERNST EICHLER (Németország, 251–62), a németországi szorbok, egyszersmind a 
névtani kutatások egyik vezéralakja tanulmányában hangsúlyozza, hogy a nevekkel 
kapcsolatos konfliktusoknak sok esetben nyelven kívüli (általában politikai) okai van-
nak. A szerzı az alsó- és felsı-lausitzi német és szorb helynevek és lengyel megfelelıik 
példáján mutatja be a többnyelvő névpárok különbözı típusait.  

JANA MARIE TUŠKOVÁ (Csehország, 263–70) írásában a cseh helynevek helyesírá-
sának kérdéskörét járja körül, különös tekintettel az utcanevek írásmódjának változásaira. 
A szerzı Brünn utcaneveit különbözı morfológiai típusokba sorolja, majd ismerteti a 
különbözı típusok esetében fennálló helyesírási problémákat.  

ANNA CHOLEVA és VASIL RAINOV  (Bulgária, 271–80) tanulmányában egy sajátos 
nyelvészeti kérdéssel ismerteti meg az olvasókat, amely Bulgáriának az Európai Unióba 
való belépésével különösen nagy hangsúlyt kapott: az alapvetıen cirill írásmódú bolgár 
helynevek latin betős átírásának problémáival. A szerzıpáros ismerteti az átírás alapel-
veit és az egységes transzliteralizáció számára sajátos problémákat rejtı földrajzinév-
variánsokat. 

BOTOLV HELLELAND (Norvégia, 281–92) tanulmányából kiderül, hogy a norvégiai 
helynevek írásmódja körül zajló konfliktusok aligha hasonlíthatók össze azokkal a közép-
kelet-európai nevek körüli vitákkal, amelyeket kisebbségi, illetve politikai okok idéznek 
elı. A szerzı röviden beszámol a 20. század elsı felében lezajlott nagy norvégiai 
földrajzinév-változtatási hullámról és a kisebbségek (elsısorban a lappok) névhasználatáról.  

SIRKKA PAIKKALA  (Finnország, 293–308) ismertetésébıl bepillantást nyerünk a mai 
finn fıváros történetébe, miközben megismerjük Helsinki régi és új városrészeinek és 
utcáinak neveit. A szerzı fotókkal illusztrált írása lépten-nyomon bizonyítja a névhasz-
nálatban is következetes finn–svéd kétnyelvőséget. 
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JÖRG FRITZSCHE (Németország, 309–32) a kötet utolsó írásában a nevekkel kapcso-
latos jogi konfliktusokról és vitákról ír. Ezek fakadhatnak például márka- és üzletnevek, 
eredetmeghatározások használatából. A szerzı ismerteti a velük kapcsolatos nemzetközi 
és németországi szabályozásokat, a nevek védelmének lehetıségeit, miközben külön 
kitér az interneten regisztrált doménnevekkel kapcsolatos jogi vitákra. 

A kötet tehát a nevekkel kapcsolatos konfliktusokkal összefüggésben a földrajzi ne-
vekrıl árul el legtöbbet, a szerzık majd mindegyike a kisebbségi helyzetek, nyelvhatá-
rokon lévı helynevekbıl adódó konfliktusokról számol be. Mindössze egy-két írás érinti 
a személynevek és az egyéb névtípusok világát.  

SZILÁGYI -KÓSA ANIKÓ 

PAVLO CSUCSKA 
 ПРІЗВИЩА ЗАКАРПАТСЬКИХ УКРАЇНЦІВ.  
ІСТОРИКО-ЕТИМОЛОГIЧНИЙ СЛОВНИК  

[A kárpátaljai ukránok családnevei. Történeti–etimológiai szótár] 
Видавництво „Світ”, Львів, 2005. 702 lap 

A magyar névkutatók számára a kárpátaljai ukrán nyelvészek és névtanosok munkái 
kevésbé ismertek. Mivel ez a terület egykor a történelmi Magyarország szerves része 
volt, az itt végzett idegen nyelvő kutatómunka is segítségére lehet névtanosainknak.  

2005-ben látott napvilágot PAVLO CSUCSKÁnak, az Ungvári Nemzeti Egyetem pro-
fesszorának a kárpátaljai ukránok családneveit bemutató történeti–etimológiai szótára. 
A szerzı az 1970-es évek óta több tanulmányában foglalkozott a kárpátaljai ukrán csa-
ládnevekkel, a nagyszabású mő (702 oldal) hosszú évtizedek győjtı- és kutatómunkájá-
nak az eredménye.  

A szótár bevezetı részében elméleti elızményként megismerkedhetünk a családnév 
fogalmával, tulajdonságaival, a szófaji rendszerben elfoglalt helyével. Elkülöníti az 
ukrán nevek és az ukránok nevei fogalmakat, s utóbbit állítja vizsgálatai középpontjába: 
a kárpátaljai ukránok által vizsgált minden családnevet, függetlenül eredetüktıl.  

A 16–17. századig az ukrán névadásra a ragadványnévadás volt jellemzı; ezek a ne-
vek nem öröklıdtek, így nem tekinthetık családnévnek. CSUCSKA szerint a kárpátaljai 
ukránoknál a családnevek kialakulása és megszilárdulása a 18. század végén, II. József 
névrendelete nyomán következett be: más kisebbségekhez hasonlóan számukra is köte-
lezıvé vált a családnév viselete. Ezzel megszakadt az a hagyomány, mely minden nem-
zedéknek létrehozta a saját neveit, s ettıl kezdve egy korszaknak (a 18. század végének) 
a nevei váltak öröklıdıvé. A kárpátaljai ukránok körében kételemő névadás alakult ki a 
korábbi háromelemő nevek (keresztnév + apanév + szólítónév) helyett. Ennek az állítá-
sának némiképp ellentmondanak az egyes családnevekhez hozott történelmi példái, 
amelyek azt igazolják, hogy – valószínőleg magyar hatásra – az itt élı szlávoknál már 
korábban elterjedt a családnevek használata és örökítése (1570: Jac., Sim., Alex. 
Lazarowich, 1680: Petrik Jur., Nekita, Nekolay, Thoma, Szimeon; 1680: Petrovan Griga, 
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Nikita, Szimjon, Vaszilij stb.). A névrendeletet keltét 1780. november 1-jére datálja 
(1787 helyett), holott akkor II. József még trónra sem lépett. 

Talán vitatkozhatunk a szerzı kárpátaljai ukránok meghatározásával, ami a hivata-
los felfogást tükrözi, miszerint a kárpátaljai szlávok ukránok, szemben a régebbi, saját 
maguk által is használt rutén, ruszin önelnevezéssel. Természetesen nem minden név 
kárpátaljai eredető, a névviselık ugyanis folyamatosan költözhettek be a Kárpátok keleti 
vidékérıl, s nem feledkezhetünk meg a tudatos betelepítésekrıl sem. Kárpátaljáról több 
esetben is úgy beszél, mintha az a 20. század elıtt önálló terület lett volna. A Bodnár, 
Varga, Kocsis, Szabó, Sneider, Suszter családnevek kapcsán megemlíti, hogy: „ezeket 
kész formában családnévként is behozhatták régi „áttelepülık”  (!) Szlovákiából, Ma-
gyarországról, Lengyelországból, Németországból, akik idıvel elukránosodtak, de a 
nevükben megırizték szülıföldjük emlékét”. 

Az anyaggyőjtés nem a teljes kárpátaljai területet ölelte fel, a helységek közül csak 
411-bıl győjtött anyagot, természetesen kihagyva a 20. századig majdnem színmagyar 
síkvidéki falvakat. A győjtést 1946. január 1-jével, Kárpátalja és az Ukrán SzSzK hivata-
los egyesülésével lezárja, ugyanis a „tısgyökeres” kárpátaljai ukrán neveket kívánja ku-
tatni. Így a vizsgálat körébıl kiszorulnak a II. világháború utáni nagyarányú betelepíté-
sekkel, illetve betelepülésekkel érkezı ukrán és orosz családnevek. Azoknak a neveit 
vette fel a szótárba, akik magukat ukránnak vallották, bár ennek részleteit és módját nem 
ismerteti. Ez különösen a kihalt családnevek esetében vet fel kérdéseket. Befolyásolhatta 
a névállományt a két évtizedes csehszlovák uralom, illetve a magyar lakosság 1944 
ıszén zajló deportálása, ami miatt – különösen a szórványban élı magyarok közül – 
sokan vallották magukat szlováknak vagy ukránnak. Ezért szerencsésebb lett volna 
1918-nál vagy még inkább 1914-nél meghúzni az adatgyőjtés határát, hogy objektívebb 
képet kapjunk a kárpátaljai családnevekrıl (igaz, ekkor még a Kárpátaljának nevezett 
területi egység sem létezett). A győjtés lezárásának idején kb. 10 ezer ukrán családnevet 
használtak Kárpátalján.  

Az elméleti részben a szerzı bemutatja a leggyakoribb, legtermékenyebb családnév-
képzıket. Ezek nagy része patronimikon-képzı, az apa nevébıl hoznak létre családne-
vet, pl. -як, -юк, -ич, -ик, -чик, -ин, -инець, -ко, -ка (Фединець, Марусин, Андриевич, 
Баб’як, Іванина, Панич, Бабинський, Петричко stb.). Az alapul szolgáló személyne-
vek szinte kivétel nélkül egyházi keresztnevek, ami a kárpátaljai szlávság mély vallásos-
ságával magyarázható. Érdekes, hogy a leggyakoribb ukrán családnévképzı, az -енко, 
-енько használata a 20. századig egyáltalán nem figyelhetı meg a kárpátaljai ukránok 
körében.  

Az általa vizsgált családnevek közül a legnépesebb csoportot a személynévbıl szár-
mazó családnevek alkotják (42%), ezt követi a valamilyen tulajdonság alapján alkotott 
nevek kategóriája (35%). A nevek 6%-a helynévi eredető, s ugyancsak 6% bizonytalan 
vagy ismeretlen etimológiájú. A teljes családnévállomány 12%-a idegen (magyar, ro-
mán, szlovák, német stb.) eredetre vezethetı vissza. 

Az etimológiai szótár a szokott módon betőrendben tartalmazza az egyes családne-
veket, a mai ukrán helyesírási szabályoknak megfelelıen, azzal a különbséggel, hogy a 
nevekben feltünteti a kárpátaljai ukránban használt ґ (g) hangot és betőt, ami az irodalmi 
ukránban г (h). A köznyelvi formát szögletes zárójelben követi a nyelvjárási alak, ha van 
ilyen, pl. Дирда [Дырда] . Ugyanannak a névnek a különbözı írásos változatai önálló 
címszóként szerepelnek (Желізняк ~ Зелізняк ~ Залізняк). A címszó félkövérrel szedett, 
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hivatalos alakban elıforduló név. Ez az eljárás, különösen a kihalt, csak latin betős for-
rásban fellelt nevek esetében névferdítéshez vezet: pl. 1693: Brodski ~ Бродський, 1715: 
Bruniczki ~ Бронецький, 1728: Vorotha ~ Вороча, 1500: Kuskowyth ~ Кускович, 1715: 
Koziss ~ Козич, 1699: Csapi ~ Чопій stb. Arról sem feledkezhetünk meg, hogy a cseh-
szlovák korszakban Kárpátalján a hivatalos nyelv a cseh és a ruszin volt. Utóbbi cirill 
betős írásmódja jelentısen elısegítette a nevek alakjának a megváltoztatását.  

Az élı nevek esetében a címszót azoknak a településeknek a neve követi rövidített 
formában, ahol az agyaggyőjtés során az adott név elıfordult. Ezt a név elsı kárpátaljai 
adata (idı, hely) követi abban az alakban és nyelven, ahogyan a forrásban szerepel. Ha a 
névnek nincs korábbi kárpátaljai elıfordulása, akkor a szomszédos ukrán területekrıl 
(Galícia, Bukovina) hoz rá példákat.  

A szótár kihalt neveket is tartalmaz, ezeket kereszttel jelöli. A 17. század közepérıl 
adatolható családnevek 15%-a tőnt el, míg a 20. századból adatolható nevek nagy része 
nem fordul elı írásos forrásban.  

A történelmi nevekben gyakran feltünteti a névviselı foglalkozását, társadalmi hely-
zetét (pap, kenéz, paraszt stb.).  

A történelmi adat és a név azonosítása gyakran félrevezeti a szerzıt: a nevet téves 
történelmi adattal igazolja, s ez alapján az etimológiája is hibás: pl. Хоркей (1582: Horkai 
Pal, 1834: Chorkej soltész), Чендей (1604: Jo. Czendes [!]), Чепрегій (1684: Czepregi 
Janos, 1787: Czeprykanicz i Czeprikanyn [!]), Ігнац (1602: Ignacz Paulo, 1699: Igneczi 
[!] Laszlo), Кебелеш (1570: Keblesch, 1648: Keblek, 1682: Kıblıs [!], 1787: Keblesz, 
Kieblesz [!]), Хомей (1743: Komey [!]) stb. 

Több esetben a szlávosított név alapján próbálja kideríteni a családnév etimológiáját, 
s nem a világos jelentéső magyar, latin történelmi forma alapján: pl. a Долинай család-
név történelmi példái a 17–18. századból: Dolinai Gábor, Dolinai Miklós. A családnevet 
az ukrán Долина személynév (történelmi adat nélkül) -ай képzıs alakjának tartja, s kü-
lön kiemeli, hogy az a gyakori Dolina helynévbıl (l. ukrán dolina ’völgy’) nem szár-
mazhat. A helységnévbıl származó, kétségtelenül magyar eredető családnevek gyakran 
tévútra vezetik a szerzıt, a legtöbb téves etimológiája ebben a névtípusban fordul elı. 
A Добай, Кокай, Маргітай, Добрай, Горондий, Кородій, Липай, Мадай, Мандій, 
Липчей, Ревай, Редей, Токай stb. családneveket kivétel nélkül ukrán vagy valamely 
más szláv személynév -ай, -eй, -uй képzıs származékának tartja, néhány esetben máso-
dik, harmadik magyarázatként megemlítve, hogy talán helynévi eredetőek (vö. Doba, 
Kóka, Margita, Dobra, Gorond, Kóród, Lippa, Mada, Mánd, Lipcse, Réva, Réde, Tokaj 
stb. helységnevek). 

A történelmi magyar helységnevek egyébként is problémát okoznak a szerzınek. 
Ez nem véletlen, hiszen például a FNESz. hiányzik az irodalomjegyzékébıl. Elgondol-
kodtató azonban, hogy nemcsak a távolabbi településekrıl nem tud, hanem kárpátaljai 
települések neveivel sincs tisztában: a Дерценій családnév szerinte Derceny (!) (helye-
sen Dercen) falu nevébıl származik. A Чомоній nevet Csomonyin falu nevébıl eredez-
teti, mely település nevét szerinte a magyarok Csoma-ként használják. Ezzel szemben a 
falu történelmi neve Csomonya, a helységnévrendezés során a Csongor nevet kapta, és 
soha nem nevezték Csomá-nak. A Стрітей névrıl azt írja, hogy valamilyen Стріте 
formájú helységnévbıl keletkezett: Sztrite Szürte falu nevének régi alakja, mely telepü-
lés kb. 10 kilométerre van a szerzı lakhelyétıl, Ungvártól. 
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A szerzı a bevezetıben vázolt tudományos elvei és eljárásai ellenére gyakran téved 
a népetimológia útjára. Talán legszórakoztatóbb etimológiája a Кондор családnévé (1470: 
Kondor, 1684: Kondor Janos), melyet a magyar kandúr származékának tart. A Йов (Jó) 
családnevet a bibliai Йов (Jób) névbıl eredezteti, míg a Жидов (Zsidó) név a szláv Жид 
személynév -ов képzıs alakja.  

Egyes családneveknél több lehetséges etimológiát is megad. Ez fıként a közszói 
eredető nevek esetében fordul elı, ugyanis több olyan köznévbıl vált családnév, amely 
jövevényszó a kárpátaljai ukrán nyelvjárásokban (bodnár, varga, suszter stb.). Az e tí-
pusba tartozó, elsısorban foglalkozásnévi és melléknévi eredető neveket ukrán képzıd-
ménynek tekinti, mint pl. Піпаш, Обшитош, Сийп, Чонкаш, Чопов, Шафраньош stb. 
Az adott jövevényszavak átvételének idejét, elsı írásos elıfordulását azonban nem közli, 
így lehetetlen eldönteni, hogy valóban az ukrán nyelvben váltak családnévvé, vagy már 
kész családnévként kerültek az ukrán névadásba elszlávosodó magyarok, románok, né-
metek révén. 

Feltőnı, hogy a magyarázatok közül mindig a szláv eredet az elsıdleges, még a 
Жирош, Йов, Куташ, Ваш, Голомб, Дерек nevek esetében is. Jellemzı példa a Дерек, 
mely szerinte a Дuр személynévbıl keletkezett a magyarban a magánhangzó nyíltabbá 
válásával (!). A Бак személynevet elsıként Bacchus isten nevébıl származtatja, míg a 
magyar bak köznév csak harmadik magyarázatként jöhet számításban a szerb bak ’bika’ 
után. A szerzı egyébként is feltőnıen gyakran eredeztet szerb és horvát köznevekbıl és 
tulajdonnevekbıl a sokkal valószínőbb magyar származtatás helyett. Ezért ukrán ~ ru-
szin etimológiáinak nagy részével sem érthetünk egyet: a Бакo családnév szerinte horvát 
eredető, s a Branimir, Branislav stb. származéka. A Бéгеш nevet, mely valószínőleg a 
magyar Bıgıs szlávosított változata (az ukránban nincs ö hang), elsıdlegesen a szerbbıl 
származtatja. Állítása szerint a bıgıs magyar jövevényszó a szerbben, így érthetetlen, 
hogy a közvetlen átvétel helyett miért egy, az ukránnal nem érintkezı nyelvbıl származ-
tat. Nem zárja ki a török bég köznév vagy a szláv Бéгa személynév szerepét sem.  

A magyar eredető nevek nagy részét hivatalos úton, hivatalnokok által létrehozott 
névnek tekinti, melyek a 19–20. század során jöttek létre az egész országra kiterjedı 
névmagyarosítási mozgalom eredményeként. A névmagyarosítás regionális mutatói azt 
jelzik, hogy a peremvidékeken, így a ruszinok ~ ukránok lakta területeken is alacsony 
volt a névmagyarosítások száma, különösen azért, mert az ukránok erısen alulreprezen-
táltak voltak a névmagyarosítás célcsoportjában, a hivatalnokok, polgárok között. Állítá-
sát mindössze egy (!), megkérdıjelezhetı példával igazolja: a Шерегій (Seregély) névrıl 
írja, hogy az adatközlı szerint az ukrán Шпак ’Seregély’ családnévbıl keletkezett tükör-
fordítással, miután a nagyapját még ezen a néven hívták. A név említett kárpátaljai törté-
nelmi alakjai ezzel szemben: 1720: Seregi, 1743: Seregély. Mivel a családnevet 4 telepü-
lésrıl adatolja, kizárt, hogy mindegyik esetben névmagyarosítással állnánk szemben. 

A szótár befejezı részében (648–700) a nevek szóvégmutató szótára található. Ez le-
hetıséget ad a kárpátaljai ukrán családnevekben elıforduló képzık vizsgálatára, illetve 
annak megfigyelésére, hogy a magyar eredető családnevek milyen formában, milyen 
végzıdésekkel kerültek be az ukránba (pl. -ó ~ -oв [Szabó ~ Сабов], -і ~ -ій [Mágócsi ~ 
Маговчій] ).  

Az irodalomjegyzék fıként szláv, elsısorban ukrán tanulmányokat tartalmaz. Bár az 
idegen nyelvő mővek listája is öt oldalnyira sikeredett, ezek közül a szlovák és a lengyel 
nyelvő szakirodalom a népesebb, a magyar névtani munkákból csak néhány tanulmányt 
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használt fel a szerzı, ami az idegen eredető nevek nagy számát tekintve elgondolkodtató. 
Hivatkozásai közül több téves, l. pl. HAJDÚ M IHÁLY  1983-ban megjelent „Magyar–
angol, angol–magyar szótár” (!) címő munkáját. Magyar szakirodalma a forrásként is 
használható helytörténeti irodalmi mővekben merül ki (BÉLAY, LEHOCZKY, HODINKA stb.). 

Az etimológiai szótárt mindezek ellenére ajánlom a magyar családnévkutatók fi-
gyelmébe: elsısorban a keleti szláv eredető családnevek etimológiájának megfejtésében 
nyújthat segítséget. Néhány téves vagy szándékosan ferdített névmagyarázata miatt 
azonban etimológiáit ajánlatos némi fenntartással és kellı elıvigyázatossággal kezelni. 

SEBESTYÉN ZSOLT 

DIE PERSONENNAMEN IM DEUTSCHEN 
Studienbuch 2. überarbeitete Auflage 

[A személynevek a német nyelvben. Egyetemi/fıiskolai tankönyv. 
2., átdolgozott kiadás] 

Szerkesztı: WILFRIED SEIBICKE  
Walter de Gruyter-Verlag, Berlin–New York, 2008. 235 lap 

1. A szerzı több évtizedes kutatómunkája eredményeit foglalja össze ebben a kötet-
ben. A mő irodalomjegyzékében és lábjegyzeteiben az érdeklıdı négyszáznál több tu-
dományos cikk és szakkönyv bibliográfiai adatait találja. A kötet hat fı fejezetre oszlik. 

2. Az elsı fejezet nyelvtani ismérvek alapján a nyelv szókincsének felosztásával 
foglalkozik. A szerzı szerint a nevek a szókincs részei. A továbbiakban SEIBICKE a két 
fogalom (szó és név) közötti különbségrıl és az egymástól való elkülönítés nehézsé-
geirıl szól. Ezt követıen a tulajdonnevek felosztásáról, a névtan és más tudományágak 
kapcsolatáról olvashatunk. A kötet kizárólag német anyanyelvőek által viselt személyne-
veket vizsgál. 

3. A második fejezet a német nyelvterületen élı emberek megjelölésére, azonosítá-
sára használt több névelemő személynevek bemutatására vállalkozik. Például a négy-
elemő Leon Maximilian Jonas Müller személynév két funkcionálisan eltérı részbıl áll: a 
Müller családnévbıl, mely a családhoz tartozást jelöli, és a születés után rögtön átörök-
lıdik, továbbá az egyéni névrészbıl (Leon Maximilian Jonas), mely az illetı személyt a 
család többi tagjától megkülönbözteti. A keresztnevek közül csak egyet használnak a 
magán- és a közéletben, ezt hívják szólítónévnek. A házasságkötés után felvett teljes 
névhez csatlakozik a születéskor kapott családi név is: Erika Müller geb. ’született’ 
Schneider. A legújabb névtörvény szerint a férj is felveheti a nı családi nevét.  

A név viselıje a teljes nevet rövidítheti is: Leon Maximilian Jonas Müller helyett 
Leon M. J. Müller, Leon Müller vagy L. Müller. A szólítónév teljes alakját hivatalos 
dokumentumokban, hatóságoknál, különbözı ügyek intézése során használják, variánsait, 
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becézı, rövid alakjait pedig a magán- és a közéletben: pl. Wolfgang Müller helyett Wolf 
Müller-t.  

A szóban forgó személy álnevet is felvehet. Leon (Maximilian Jonas) Müller például 
alapíthat dzsesszzenekart James King név alatt. A másokkal való együttélés során egyéb 
szólító névalakok is létrejöhetnek: becenevek, csúf- vagy gúnynevek, melyeket a ragad-
ványnév győjtıfogalomhoz sorolhatunk. Végül beszélhetünk olyan szólító formákról is, 
melyek az adott személynek a családi kötelékben elfoglalt helyébıl, szerepébıl adódnak, 
és a családi életben a nevekhez hasonló funkciókat töltenek be: Mutti, Vati, Mami, Papi, 
Oma, Opa, Onkelchen stb. 

A történelembıl ismert, hogy a kortársak vagy az utókor az uralkodóknak ragad-
ványnevet adott, melyek késıbb személynevük részévé váltak: Karl der Große ’Nagy 
Károly’, Friedrich Barbarossa oder Rotbart ’Rıtszakállú/ Barbarossa Frigyes’. 

A különbözı terminusok nem szilárdultak meg a szakirodalomban. A szerzı szerint 
a személynév (Personenname) fogalmat ’teljes név’ (Gesamtname) értelemben kellene 
használni, az elkülöníthetı névelemek pedig az Anthroponym elnevezést kaphatnák. 

A következı alfejezetben a hivatalos és nem hivatalos névadási eljárásokról, vala-
mint névjogi kérdésekrıl értesülhetünk. Az álnevek felválthatják a teljes személynevet 
vagy a személynevek egyik elemét: Hans Fallada (Rudolf Dietzer), Wolfgang Amadé 
Mozart (Wolfgang Theophil Mozart). Használói között lehetnek politikusok, kémek, 
bőnözık, mővészek, újságcikkek szerzıi stb. Egyesületek, szekták, titkos társaságok 
tagjai adott közösségen belül egymás között is viselhetnek speciális álnevet. Az álnevek 
használatának motivációival, képzési módjaikkal külön fejezet foglalkozik. A szerzı a 
reformációtól napjainkig kíséri figyelemmel az álnévhasználat történetét. 

Ezt követıen a névképzés módjaival ismerkedhetünk meg: névösszevonás család-
névbıl és keresztnévbıl: Huber-Sepp; névképzés szuffixummal: Wilhelm-ina, Jakob-a; 
tulajdonnévbıl köznévképzés: Calvinismus, Darwinist; tulajdonnévbıl melléknévkép-
zés: theresia-nisch; személynévbıl igeképzés: pasteur-isier-en; szóvegyülés: Strindberg 
× Bergwerk = Strindbergwerk, Hitchcock × Koketterie = Hitchcocketterie. 

A személynevek nyelvtana a határozott és a határozatlan névelık funkcióját vizsgálja a 
névhasználatban, foglalkozik az eseteket jelölı morfémákkal, a személynevek többes 
számának jelölésével és a névelıvel használt ragadványnevekkel, melyek a mondatban a 
fınévi értelmezı szerepét töltik be. 

A névhasználat alfejezet példákkal szemlélteti, hogy az emberi kapcsolatokban, kü-
lönbözı helyzetekben milyen névelemeket, névkiegészítıket vagy névhelyettesítıket 
lehet alkalmazni. 

Az utolsó két alfejezet a személynevek névlélektani kérdéseit, az irodalmi alkotá-
sokban betöltött szerepüket, a valóságos és fiktív nevek viszonyát tárgyalja. 

4. A könyv harmadik, leghosszabb fejezete a német keresztneveket mutatja be. Kép-
zésük alapján beszélhetünk teljes névalakokról (az eredeti név nem rövidült meg és a 
névtıhöz nem járul toldalék): Karl, August, Margaret(h)e; összetétellel alakult nevekrıl, 
melyek teljes vagy rövidült névalakokból jöhetnek létre: Hansjürgen < Hans-Jürgen, 
Karlheinz < Karl-Heinz, Annaliese < Anna-Lisa; rövidüléssel létrejött nevekrıl Kurt < 
Konrad, Fritz < Friedrich, Heinz < Heinrich; becézı névalakokról: Rudi, Susi, Gretel, 
Karlchen; és a gyermeknyelvbıl játékos névalkotással létrejött névalakokról, melyekben 
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a rövidülésen kívül még hangátrendezıdést is megfigyelhetünk: Pepi a Seppi (<  Joseph) 
helyett, Pim a Willem (<  Wilhelm) helyett, Lole a Liselotte helyett. 

A szerzı szerint nincs kimutatás arról, hogy egy-egy korszakban egy adott területen 
hány keresztnevet használtak. Ha a nevek számát meg akarjuk határozni, figyelembe kell 
vennünk az írásképet, valamint a fonetikai sajátságokat is (a nevek írásképe ugyanis 
lehet eltérı, miközben kiejtésük azonos, pl. Helmut, Hellmut, Hellmuth, Helmuth). 

Bizonyos névképzı elemeket felcserélhetünk más elemekkel, mert nincs név-megkü-
lönböztetı funkciójuk. A jelenlegi névállományra vonatkoztatva minden mássalhangzó + 
a-ra végzıdı német nıi keresztnév végzıdhet mássalhangzó + e-re is. Ez a szabály for-
dítva is igaz. Például: Inge : Inga, Ute : Uta, Margarete : Margareta.  

Végül a diakrón, illetve etimológiai elv szerint minden név, amely egy közös ısalakra 
vezethetı vissza, egy névmodell változatának fogható fel: Gertrude, Gertraude, Gerta, 
Gerti, Trude, Traudel, Traute. Ezen alapelv szerint 2000-2500 névcsalád állítható össze. 
A teljes keresztnévállomány nyolcvan százaléka két-három szótagú. Egy szótagú rövid 
névalakok fıleg a férfineveknél mutathatóak ki: Kurt, Fritz, Hans, Fried. Négy szótagú 
nevek a nemet jelölı toldalékok miatt a leggyakrabban a nıi nevek között fordulnak elı: 
Jakob: Jakobea, Jakobine; Wilhelm: Wilhelmine. Jelenleg a rövid névalakok kedveltek: 
Tim, Tom, Paul, Luca; de a névízlés állandóan változik.  

A nevek nemét névképzı elemek vagy végzıdések jelölik. Például a -bald, -bert, 
-bold, -lieb, -mann-ra végzıdıek hímnemőek, a -borg, -gund, -lind-re végzıdıek pedig 
nınemőek. Az -o, -(i)us végzıdésőek hímnemőek, az -a, -e végzıdésőek általában, az 
-ina, -ine és -ette végzıdésőek pedig szinte mindig nınemőek. A nemek szerinti elkülö-
nülés a nevek egy részénél nem érvényesül. Például a rövid és becézı alakoknál: Toni, 
Maxi, Christel; utóbbi felnémet nyelvterületen férfit is jelölhet. Ide tartoznak a más nyel-
vekbıl kölcsönzött nevek is, melyek neme már külföldön sem volt egyértelmő: Kim, 
Kai, Dominique, Sascha. Zavaró tényezı lehet a kölcsönzött nevek végzıdése, mert a 
német névrendszerben meghonosodott nemre utaló szabályoktól eltér. Például Ilja, Mischa 
(orosz); Attila, Béla (magyar); Indra, Krishna (indiai); Yuriko, Mariko (japán); stb. 

Eredet szerint a szerzı német és kölcsönzött neveket különböztet meg. A német ne-
vek bizonyíthatóan vagy rekonstruálhatóan a késı ófelnémet vagy korai középfelnémet 
korban (kb. 750–1150 között) keletkezett ısi névalakokra vezethetık vissza. Ugyancsak 
német neveknek tekinthetık a 17–18. században teljes mondatokból összevonással létre-
jött nevek, pl. Fürchtegott ’istenfélı’,  Thurecht ’cselekedj helyesen’. 

A szerzı figyelmeztet arra, hogy a kölcsönzött nevek esetében nem az eredeti szár-
mazási helyet kell figyelembe venni, hanem az átadó nyelvet. Jóllehet a Patrick a latin 
Patricius-ra, a Pascal pedig a héber-görög paschalis-ra vezethetı vissza, az elıbbi mégis 
az angolból, az utóbbi pedig a franciából kölcsönzött név. A továbbiakban a szerzı pél-
dákkal illusztrálja az idegen név új nyelvi környezetbe való beilleszkedését és a német 
nyelvhez való idomulását. 

A kötet a névválasztás motívumrendszerérıl is történeti áttekintést nyújt. 1969–1970 
között például a gyerekek 28%-a a szülık vagy nagyszülık keresztnevét kapta. Érdekes 
adatokat közöl a könyv a menekültek névválasztási szokásairól, a testvéreknek adott 
nevek motivációjáról, valamint a társadalmi különbségeknek a névadásra gyakorolt 
hatásáról is. A névadó által kiválasztott név használata nem kötelezı. A primer motiváció 
szabadságát akadályozhatja a szülık világnézete vagy ragaszkodásuk bizonyos kereszt-
nevekhez (Mao, Che, Lenina). Manapság a szabad és kötelezı névválasztás mindenféle 
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formájával találkozhatunk. Két vagy több keresztnév esetében több névválasztási motí-
vum érvényesül egyszerre.  

A fejezet végén áttekintést kapunk az ófelnémet korban használatos személynevek 
rendszerérıl, ismérveirıl, majd a kereszténység felvételétıl a germán-német szólítóne-
vek változását, átalakulását követhetjük nyomon. A családnevek 12. századi megjelené-
sével az addigi szólítónevek teljesen új szerepet kezdtek betölteni. Mennyiségi változás 
is történt, s kialakult a szokás, hogy egy személy több keresztnevet is viselhet. Korsza-
konként, területenként változott, hogy az emberek egy vagy több keresztnevet használ-
tak-e, de ez a társadalmi hierarchiában betöltött szereptıl is függött. A hagyományokhoz, 
egy-egy tájhoz kötıdı nevek mára eltőnıben vannak. Az utóbbi tíz, húsz évben a vallási 
hovatartozás sem befolyásolja lényegesen a névadást. A keresztnevek használatában a 
társadalmi rétegek között lényeges különbség korábban sem volt. A kora középkorban a 
nemesség, a papság és a városi elıkelı polgárság körében a teljes névalak, az alacso-
nyabb társadalmi osztályokhoz tartozóknál pedig fıleg a rövid névalak terjedt el. 

A névdivat a szabad névválasztáshoz kötıdik. Nyitott kérdés, hogy milyen társadalmi 
vagy társadalompszichológiai erık játszanak szerepet az ízlés változásában. Azt sem 
tudjuk, hogy milyen társadalmi csoportok indítják el a divatot, és hogyan terjed. Az egy-
szer és ritkán adott keresztnevek száma állandóan nı. Az élen járó legnépszerőbb 5-6 
név sorrendje évrıl évre változhat. Hosszabb idıtartam alatt azonban bizonyos állandó-
ság is megfigyelhetı a népszerőségi listán az elsı tíz helyet elfoglaló nevek között: a 
Julia például 26 éve, a Katharina 20 éve, a Stefanie/Stephanie 22 éve, a férfinevek kö-
zött pedig az Alexander 27 éve, a Daniel 25 éve, a Christian több mint 30 éve, a Michael 
pedig már 35 éve a tíz legkedveltebb név közé tartozik.  

A társadalom rétegekre osztása és a rétegek közötti névadási különbségek kimutatása a 
szerzı szerint a névdivat kutatása szempontjából problematikus. Talán célravezetıbb 
lenne, ha megvizsgálnánk, hogy a társadalomban milyen gazdasági vagy kulturális cso-
porthoz lehetne azokat a személyeket sorolni, akik ezt vagy azt a nevet kedvelik.  

Vannak olyan keresztnevek, melyeket északon a mővelt polgári réteg használ, délen 
pedig az alsóbb népréteg. Ez a megfigyelés fordítva is igaz. Az egész német nyelvterüle-
ten egyformán érvényesülı rétegjellegzetességeket kimutatásni nemigen lehet, legfeljebb 
tendenciákat figyelhetünk meg. 

5. A negyedik fejezet a német anyanyelvőek által használt családneveket mutatja be. 
A polgári törvénykönyv személynevekkel foglalkozó fejezete kimondja, hogy mind a 
családneveket, mind azok helyesírását csak kivételes esetben lehet megváltoztatni. A zárt 
családnévállomány csak az állampolgárságot megszerzı bevándorlók nevével, indokolt 
esetben a nevek megváltoztatásával módosulhat, vagy akkor, ha az adott családnév utolsó 
viselıje is kihal. Hosszú ideig fıleg a néveredet-vizsgálatok, illetve a név elterjedésének 
kérdései foglalkoztatták a kutatókat. Szinkrón nyelvszemlélető szociolingvisztikai kuta-
tásokkal az 1960-as évekig alig foglalkoztak. 

A családnevek számát pontosan nem tudjuk meghatározni. Ebben szerepet játszik a 
nevek különbözı írásmódja (Meier, Meyer, Maier) vagy kiejtése, amit az írásképbıl 
egyértelmően nem lehet mindig megállapítani (pl. Voigt [fo:kt]). Bizonyos nevek gyako-
riságára az 1970-es népszámlálás adataiból lehet következtetni. Az S(ch), Be, Ha, He, 
Ma, St, és W-vel kezdıdı nevek fordulnak elı leggyakrabban (a teljes névállomány 
20%-ában), a Q, X, Y-nal kezdıdı nevek a legritkábban (a teljes névállomány 1%-ában). 
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Az 1970-es statisztikai adatok alapján, ha a nevek helyesírás-változatait külön neveknek 
tekintjük, az ae és ä, oe és ö, ue és ü változatokat pedig egy névnek fogadjuk el, a leg-
gyakoribb nevek a következık voltak: 1. Mueller ~ Müller, 2. Schmidt, 3. Schneider, 4. 
Fischer, 5. Meyer, 6. Weber. 

A szó és a név alakjainak egybeesését sajátos helyesírással küszöbölhetjük ki: Arend 
: Ahrend, Bäcker : Becker. A legtöbb családnév egy nyelvi jelbıl áll. Ettıl eltérnek a 
több elembıl álló nemesi nevek: Wandruszka von Wanstetten, von Weizäcker. A polgár-
ság családneveiben sokszor az elöljárót vagy a névelıt külön írják: Ten Berg(h), vom Hofe, 
van Beethoven, de Gruyter, Zur Linden. A családnevek tartalmazhatnak különbözı ki-
egészítı elemeket: Kleiner Baldeerhaar, Grote Deeters. 

Az összetett családnevek állhatnak két családnévbıl vagy családnév és helynév kom-
binációjából. A helynévi megkülönböztetı elem jelölheti a szülıhelyet: Müller-Worms. 
Összetett családnév képezhetı a születéskor kapott és a házasságkötéskor felvett család-
névbıl, illetve a házaspárok családneveibıl Greiner-Schwab, Müller-Blech. Idegen nyelvő 
családnév összevonható a név német fordításával: Schuster-Ševc. 

A nem német családnevek vegyes lakosságú területen, idegen nyelvbıl jöttek létre, 
vagy idegen bevándorlók révén kerültek a német családnévállományba. 

A lakosság állandó változása, átrétegzıdése ellenére német nyelvterületen mindig ta-
lálunk egy-egy tájra, területre jellemzı névrendszert. A családnevekben visszatükrözıd-
nek a nyelvjárások változatos hangtani sajátosságai. A Timmermanns, Holt, Witt, Koop-
mann, Schaper, Scheper (Schäfer) nevekben például a t és p hangeltolódás nem követke-
zett be, ami alnémet (részben középnémet) nyelvjárási sajátosságra utal. Az u, o mély 
magánhangzókból nem lesz magas ü, ö magánhangzó, ami a felnémet nyelvjárásra jel-
lemzı (vö. Innsbruck, Bruck an der Mur); pl. Bruckner, Hofer, Moser. A nevek elején a 
b hang helyett a p hang használata felnémet nyelvjárásra utal: Pacher, Pichler, Prantl, 
Prugger. A nevek különbözı írásmódja Németország déli részén, fıleg Bajorországban 
régi felnémet íráshagyomány miatt alakulhatott ki, és a nyelvjárások hangfejlıdésével is 
összefüggésben állhat. Például ei helyett ai (és ay) is: Maier, Mayer és Mai(e)r, May(e)r. 

A köznévi alapra visszamenı családneveknél szóföldrajzi eltérések is megfigyelhe-
tık. Például a ’hentes, mészáros’ foglalkozásnévbıl keletkezett családnév területenkénti 
változatai a következık: Észak-Németországban Schlachter, az egykori NDK területén 
fıleg Fleischer, Nyugat- és Dél-Németországban Metzger, Ausztriában Fleischhauer. 
Az idegen nyelvek is hatással lehetnek a lexikai különbségek kialakulására, például 
dél(nyugat)-német területen a Pfister(er) név a latin pistor ’pék’ átvételébıl alakult ki.  

A nevek képzésmódjában is területi eltérések mutathatók ki. Például a -bauer, 
-mai(e)r, -may(e)r összetételő nevek délkeleten (Bajorország, Ausztria) gyakoriak, a ge-
nitivusos névképzéssel (Heinrichs, Junkers, Kleinen) az Alsó-Rajna vidékén találko-
zunk, a -sen-re végzıdı nevek (Friedrichsen, Petersen) pedig Schleswig–Holsteinre 
jellemzık. A hangtani, lexikai, névképzési sajátosságok adott tájon különbözı mérték-
ben érvényesülnek, és együttesen adják a terület névrendszerének ismertetı jegyeit. 

A fejezet utolsó része a családnevek kialakulásának körülményeit és történelmi fej-
lıdését mutatja be, részletesen foglalkozik a szólítónevekbıl és ragadványnevekbıl 
keletkezett családnevekkel, a foglalkozásra, lakóhelyre és származásra utaló nevekkel, a 
családnév kialakulása elıtti átmeneti névalakokkal, a névcsere, névmódosítás kérdéseivel, 
az idegen családnevek német nyelvre való átültetésével, a névtörvényekkel, az anya-
könyvezés bevezetésével (1874) és a zsidó lakosság névadásának történetével. 
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6. Az ötödik fejezet elején a szerzı megállapítja, hogy a ragadványnevekhez többféle 
névtípus tartozik. Az uralkodók, híres emberek nevéhez kapcsolódó köznévi névkiegé-
szítık a köznév és a tulajdonnév határán elhelyezkedı alakulatok, és mondattani szem-
pontból értelmezık: Katharina die Große, Otto I. (der Erste), Karl der Kühne. A nevek 
azonosítására ezek a névkiegészítık nem mindig alkalmasak. Például Friedrich II. lehet 
a Hohenstaufen dinasztiához tartozó uralkodó, de II. Frigyes porosz király is. A számmal 
jelölt névkiegészítıt egy másik névelemmel fel is lehetett cserélni: Friedrich II. ~ Fried-
rich der Große ’Nagy Frigyes’. Néha találkozhatunk csak egy adott személyre vonatkozó 
névkiegészítıvel is: Ludwig XIV. der Sonnenkönig ’XIV. Lajos, a Napkirály’. 

Szerelmesek, barátok, családtagok stb., azaz közösségekben együtt élık között a sze-
mélynév helyett használatos névforma a ragadványnév. Funkciója nem a megkülönbözte-
tés, hanem az egymás közötti távolság megszüntetése. A tanári ragadványneveket a diákok 
csak egymás között, bizalmasan használják; ezek feledtetik az alá- és fölérendeltséget.  

Ha egy világi rendbe, szabadkımőves páholyba vagy céhbe felvettek valakit, a kö-
zösséghez tartozás jeleként új nevet kapott. A 17. században például a nyelvmővelı tár-
saságok tagjai ilyen neveket vettek fel: der Wohlgeratene ’a sikeres, akinek sikerült 
valamit elérni’, der Bekrönte ’a megkoronázott’. Ezek csak jelölı funkciót töltöttek be. 

Ha valaki tagja lett egy szerzetesrendnek és nevet cserélt, a rend tagjaként egy új vi-
lágba, egy új életbe lépett be. A felvett nevek egyháztörténeti személyekhez, események-
hez, helyekhez kötıdnek, és a közösségen belül a szólítónév szerepét töltik be. 

7. A hatodik, egyben utolsó fejezet az egyéb névtípusokban használatos személyne-
vekkel és a köznevesülés kérdéseivel foglalkozik. A szerzı az állatok, növények, hajók, 
ágyúk, vonatok, autók, szelek neveiben, állandósult szókapcsolatokban, sporttal kapcsola-
tos szakkifejezésekben, árunevekben és folyóiratok címeiben vizsgálja a személyneveket. 

A személynevek köznévi funkcióban háromféle alakban jelenhetnek meg: változat-
lanul (Celsius, Browning), bár a nemük néha megváltozik (das Hertz, Ohm, Watt); rövid 
alakban: Farad (< Faraday), Volt (< Volta); valamint toldalékkal: Fuchsie, Fuchsin 
’fukszia növény’ (Leonhard Fuchsról nevezték el; 1501–1566).  

WILFRIED SEIBICKE könyvét melegen ajánlom a kollégáknak és az érdeklıdıknek.  

V INCZE LÁSZLÓ 

ANNA FERRARI 
DIZIONARIO DEI LUOGHI LETTERARI IMMAGINARI 

[Fiktív irodalmi helyek szótára] 
UTET Libreria, Torino, 2007. 654 lap 

A maga mőfajában majdhogynem egyedülállónak számító „Elképzelt irodalmi he-
lyek lexikoná”-ban olyan nevek vannak összegyőjtve, melyek által jelölt helyek a való-
ságban nem találhatók meg a térképen, az írók képzelıereje és megjelenítı mővészete 
révén mégis „léteznek”, sıt valóságosnak tőnhetnek. Az óriási témát az antikvitás jeles 
kutatójaként (továbbá könyvszerkesztıként és íróként is) ismerı szerzı bevallottan 
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szubjektíven a nyugati irodalom legfontosabb, az ókortól napjainkig tartó vonulatának 
vizsgálatára szőkítette le, és a válogatás során a következı három szempontot igyekezett 
következetesen szem elıtt tartani: a hely/név legyen irodalmi (és ne más mővészeti ág-
ban született); legyen „valódi” helynévi tulajdonnév (azaz egyértelmően identifikáló 
szerepő lexéma vagy szintagma, ne pedig „csak” körülírás vagy általánosító megneve-
zés); és végül maguknak az irodalmi mőveknek, azok íróiknak legyen bizonyos fontos-
ságuk, köz- és elismertségük.  

A szerzı e hatalmas folyamból választhatta ki tehát a mitológiai (mítosz- vagy nép-
hagyománybeli) helyneveket, a világ határain túli dimenzióra utaló neveket, a jövı és az 
utópia helyneveit, az írók által kitalált helyneveket (ezek esetében a valóság elemei sok-
szor keverednek a fiktívekkel), az egzotikus világ helyneveit, valamint az allegorikus és 
a szimbolikus neveket. 

A jelölt referens mibenlétét illetıen az 1. mutató szolgál szinte teljesen kimerítı ti-
pológiai eligazításként (l. errıl alább); ehhez kapcsolható a kötet elıszavában felvázolt 
másik rövid fiktívhelynév-tipológia, mely szerint vannak beszélı helynevek (pl. Paese 
dei Balocchi ’Játékország’), játékos módon megalkotott helynevek (pl. Isole Langerhans 
’Langerhans szigetek’ – helynévként), anagrammák (pl. Erewhon < Nowhere), személy-
névbıl alakítottak (pl. Calvino „Le città invisibili”, azaz „Láthatatlan városok” címmel 
1981-ben magyarul is megjelent regényében az 58 nıi névi városnév), és vannak végül 
kétségtelenül „anonim helynevek” (mint pl. Buzzati „Tatárpuszta” címő regényében az 
az „igazi” helynévvel nem jelölt város, ahonnan a fıszereplı, Drogo kapitány indul 
útjára); utóbbiak azonban (mint már utaltunk rá) nem kerültek bele ebbe a győjteménybe. 

A kötet elızményéül szolgáló forrásmunkák jegyzéke mintegy öt oldalt tesz ki. Az itt 
felsorolt kötetek túlnyomó többsége az utópiával és az utópisztikus irodalommal foglal-
kozik, de megtalálhatók a listában az antikvitással foglalkozó monográfiák és enciklo-
pédiák is. Valódi „tartalmi” elızményként csupán a ALBERTO MANGUEL – GIANNI 
GUADALUPI párosnak (a bibliográfiában szintén feltüntetett és a szerzı által is ötletfor-
rásnak tekintett) „Manuale dei luoghi fantastici” (Milano, 1982) címő munkáját említhet-
jük, azzal a lényeges megállapítással kiegészítve, hogy az e munkában közreadott ezres 
nagyságrendő fiktív helynevekhez képest FERRARI kb. hatszor annyi címszót győjtött 
össze és írt le. (Ez a tény azután önmagában is elegendı cáfolat a szerzıpáros FERRARI 
ellen irányuló plágiumvádjára; l. Corriere della Sera 2008. március 30: 33).  

A lexikon címszólistáját a betőrendbe sorolt kitalált helynevek alkotják. Ezek olasz, 
illetve eredeti nyelvő megnevezések; külföldirıl olaszra áttett mő esetében a legelterjed-
tebb, legismertebb név szerepel (többször lefordított mő esetében lehet ugyanis több 
ilyen is). Az olaszra áttett neveknél ritkán van csak az eredeti is megadva (pl. Abbazia 
degli Incubi, angolul Nightmare Abbey); a szerzı szándéka szerint akkor, ha nem szó 
szerinti fordításról van szó. 

A nevek keresése a többtagúak esetében (pl. Paese dell’Eterna Giovinezza ’az Örök 
Fiatalság/Ifjúság Országa’) nehézségekbe ütközhet: a mőben alapvetıen a linearitás elve 
dominál (pl. az Old Frenchman’s Place helynév az O bető alatt szerepel), sok esetben 
azonban a szerzı az „ismertebb elem” alatt hozza a kifejezéseket (pl. Isola di Robinson 
’Robinson szigete’ a Robinson és nem az Isola címszó alatt szerepel, bár az utóbbiban 
utal az elıbbire). Ez azt eredményezi, hogy a fontosabb közszói elemeknél is (pl. isola, 
palazzo stb.), de ugyanakkor a bıvítményeknél is (pl. Grugniti, Isola dei ~; Poesia, Isola 
della ~; Guermantes, Palazzo dei ~ stb.) szerepelhetnek szintagma szerkezető helynevek, 



KÖNYVSZEMLE 278

utalásokkal összekapcsolva ugyan, de mindenképpen keresgélésre kényszerítve a hasz-
nálókat. Lássunk még egy további példát is: az Isola alaptagú szerkezetek közül 34 sze-
repel az I bető alatt, viszont az isola alól 126 utalás történik a különféle bıvítményi 
elemekre. 

A több szerzınél is elıforduló helyneveket – egy általános bevezetı rész után – kis 
fekete négyzetek által elválasztott szócikkrészekben dolgozza fel a szerzı (pl. a Fate, 
Paese/Regno delle ’Tündérország’ 6 különbözı szerzı mőveiben szerepel magyarázattal; 
a Luna ’Hold’ esetében 12 szerzıre és mővükre történik utalás; a Paradiso ’a Paradi-
csom’ 46, Paradiso Terrestre ’a Földi Paradicsom’ 32 elemzésben bomlik ki; stb.) 

Ha egy mőben több fiktív hely(név) szerepel, akkor a különbözı címszavak alatt 
ugyanaz az elemzés ismétlıdik, a megfelelı módon adaptálva (pl. Calvino már említett 
regényében az 58 nıi névvel megegyezı helynév esetében). 

A szócikkekben mindig szerepelnek információk a szerzırıl (a születés és az elhalá-
lozás dátuma, olykor a nemzetiség is), továbbá egy rövid tartalmi leírás beilleszti a hely-
nevet az adott mő kontextusába; ezután a szócikk felvázolja, hogy mit és hogyan akart az 
író a fiktív helynévvel kifejezni, illetve hogyan viszonyul az adott mőben való megjele-
nítés a más mővekben felbukkanó azonos motívumokhoz. 

Szólnunk kell a kötetben feldolgozott magyar irodalmi vonatkozásokról is, elırebo-
csátva, hogy a kötetben nincs feltüntetve esetleges segítıtársak, tanácsadók neve.  

Az összesen nyolc magyar szerzı mőveiben elıforduló helynevekre vonatkozó ma-
gyarázatok és utalások tulajdonképpen csak kevés esetben vannak rendben (zárójelben a 
mőnek a kötetben szereplı olasz címe, a vesszı után az olaszul megadott helynév): Déry 
Tibor: „G. A. úr X-ben” („Il signor G. A. nella Città di X”, Città di X); Karinthy Frigyes: 
„Capillária” („Capillaria”, Capillaria), továbbá „Utazás Faremidóba” („Viaggio a Fare-
mido”; Faremido, Lasomi); Petıfi Sándor: „János vitéz” („Il prode János”, Regno/Paese 
delle Fate ’Tündérország’, Paese dei Giganti ’Óriásország’; Vörösmarty Mihály: „Cson-
gor és Tünde” („Csongor e Tünde”, a Regno/Paese delle Fate ’Tündérország’; „A Dél-
sziget”, Isola del Sud; megjegyzendı, hogy Vörösmartynak van egy „Tündérvölgy” 
címő elbeszélı költeménye is, de ez nem szerepel a lexikonban). 

Kisebb-nagyobb hibák mutatkoznak viszont a többi feltüntetett magyar szerzı és mő 
esetében. Problémát okoz elıször is az, hogy néhány megadott helynév nem felel meg a 
szerzı által megadott alapvetı kritériumoknak. Így elıfordulnak egyfelıl az eredetiben 
nem igazi tulajdonnevek, például Petıfi „János vitéz”-ének 21. fejezetében nincs (nagy-
betős) Boszorkányország és az ennek megfeleltetett Paese/Mondo delle Streghe (vö. 
„Boszorkányoknak a sötétség országa / Rég ideje a, hogy birtoka, tanyája”), továbbá 
Vörösmarty „A Délsziget” címő töredékben maradt mővében sem szerepel a lexikonban 
szereplı Valle Maledettá-nak megfelelı Elátkozott völgy. Egy másik hiba az elızınek 
épp az ellentettje: nem fiktív, hanem éppen hogy konkrét, létezı helyrıl és annak nevé-
rıl van szó, mint Krúdy Gyulának a „A vörös postakocsi” címő regényében szereplı 
Orfeum esetében (Krúdy e mőve egyébként közismerten tele van az akkori fıváros jel-
lemzésére szolgáló konkrét helynevekkel). Megjegyzendı továbbá, hogy a mő ismertebb 
olasz címe „La carrozza cremisi” (hiszen ezzel jelent meg olaszul Gianpiero Cavaglià 
gondozásában 1983-ban a Marinetti kiadónál Casale Monferratóban), míg a lexikonban 
megadott „La diligenza rossa” cím gyakorlatilag ismeretlen Itáliában.  

Egyéb típusú tévesztések, hiányosságok szerepelnek a következı magyar szerzık-
nél: Bessenyei György: „Tariménes utazása” („Viaggio di Tarimene”) címő szatirikus 
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mővébıl csak a Kirotosz helynév van jelen (annak említésével, hogy itt egy fıvárosról, 
tulajdonképpen Bécsrıl van szó), hiányzik azonban a lexikonból az összes többi, fonto-
sabb helynév és ezek magyarázata: Totoposz, Menédia, Jajgádia stb.). Madách Imre 
„Az ember tragédiája” („La tragedia dell’uomo”) címő mővébıl szerepel a lexikonban a 
Paradiso Terrestre ’Földi Paradicsom’; sajnálatos ugyanakkor, hogy van ugyan a lexi-
konban Falansterio címszó (186), de ott nem esik szó Madách mővének eme további 
fontos részletérıl. Jókai Mór neve – tévesen – keresztneve szerint van besorolva a bető-
rendbe. İ (a tartalmi leírás alapján) az „Egész az északi pólusig” címő, kevéssé ismert 
munkájával, s abban a Regno degli Orsi Polari ’a Jegesmedvék Országa’ fiktív hellyel 
szerepel a lexikonban: ország helyett talán a barlang is elegendı lett volna, hiszen Jókai 
nem is írja nagybetővel a nevet fantáziadús leírásaiban (l. errıl feljebb). Nem szerencsés 
ugyanakkor, hogy magának a mőnek a címe olaszul a „Ventimila leghe sotto i ghiacci”, 
azaz „Húszezer mérföld a jég alatt” lett, és ez zavaróan összecseng a lexikonban egyéb-
ként szintén szereplı, nálunk „Nemo kapitány”-ként közismert Verne-regény címével 
(„Ventimila leghe sotto i mari”). 

A kötetet két igen hasznos mutató zárja. A szerzık szerinti mutatóban az írók neve 
után mővük címe, majd a bennük elıforduló fiktív helynév szerepel (az írónevek négyes 
oszlopokban elrendezve: 611–37). Különféle irodalmi elemzések kiindulópontja lehet a 
másik, a képzelt helyek tematikusan csoportosított mutatója (639–54), mely egyúttal 
alap-tipológiaként is szolgálhat (a következı listában a zárójelben álló szám azt mutatja, 
hány hasábnyi név van feltüntetve az adott nagyobb kategóriákban): apátságok, fák, 
túlvilág, kastélyok (3), városok (10), folyók, erdık, szigetek (7), hegyek, hajók (2), me-
gyék (6,5), országok (3), falvak (2,5) stb. 

Összességében igen hasznos munkáról van szó; kívánatos lenne e specifikusan olasz 
közönségnek szánt kezdeményezés nemzetközivé bıvítése, alakítása is. 

FÁBIÁN ZSUZSANNA 

ANTTI LEINO 
 ON TOPONYMIC CONSTRUCTIONS AS AN ALTERNATIVE  

TO NAMING PATTERN IN DESCRIBING FINNISH LAKE NAMES  
[A helynévszerkezet mint a névadási modellek alternatívája 

a finn tónevek leírásában] 
Finnish Literature Society, Helsinki, 2007. 132 lap 

1. A modern névtudomány kezdetei az 1930-es évekre nyúlnak vissza Finnország-
ban. A nevek győjtése és etimológiai vizsgálata után a következı évtizedekben a figyelem 
az egyes nevektıl a névrendszerek felé fordult. Míg NISSILÄ szószemantikai kritériumok 
alapján tartotta a neveket kategorizálhatónak, addig a ZILLIACUS  és KIVINIEMI  nevével 
fémjelezhetı korszak érdeklıdésének középpontjában a nevek szerkezeti elemzése, a 
névadási modellek és az analógia állt. A 20. század második felében új irányvonal jelent 
meg a finn névtudományban, a szocioonomasztika. A kutatók ennek keretében a nevek 
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használatának változását vizsgálják, emellett különös hangsúly helyezıdik a városi és a 
szlengnevek kutatására is. Napjainkban a neveknek mint rendszernek a bemutatása újra a 
szakmunkák fókuszába került, azonban új alapokra helyezve: a kognitív nyelvészet el-
méleti kereteit és módszereit alkalmazva ugyanis újfajta ismereteket kaphatunk a név-
modellekrıl és az analógiáról is. ANTTI LEINO részben ebbıl az új szemszögbıl közelít a 
nevekhez. 

2. A Studia Fennica 13. darabjaként kiadott kötet a szerzı doktori disszertációját tar-
talmazza. A munka két nagyobb egységbıl áll. A dolgozat második részében LEINO öt, 
korábban már megjelent vagy megjelenés elıtt álló tanulmányát olvashatjuk. A könyv 
elsı mintegy hetven oldala tulajdonképpen maga az értekezés, mely a már elkészült írá-
sok részkérdéseit láttatja összefoglalóan. 

Munkájában jól tetten érhetı az erıs informatikai háttér – a szerzı ugyanis eredeti-
leg azokról az informatikai metódusokról szándékozott disszertációt készíteni, melyek a 
nyelvi változatok tanulmányozásában segítségünkre lehetnek. Dolgozatának elsı két 
fejezetében ennek megfelelıen a vizsgálati korpusz összeállításának és a térbeli adat-
elemzés eredményeinek bemutatását az informatika és a statisztika módszereinek segít-
ségével végzi el. Az összeállított névanyag 58 000 finn tónevet tartalmaz. Ennek több 
mint a fele egy-egy tavat nevez meg, a fennmaradó csoport elnevezései pedig több ob-
jektumhoz tartoznak. A dolgozatban többször is említett Mustalampi ’fekete tavacska’ 
például 522 alkalommal fordul elı az adatbázisban. 

LEINO vizsgálatai azt mutatják, hogy a finn tónevekre legjellemzıbb szerkezettípus-
nak a sajátosságot kifejezı meghatározó tag és a hely fajtáját jelölı alaptag kapcsolatát 
kell tartanunk: az elıtag lehet valamilyen melléknév, nominativusban vagy genitivusban 
álló fınév, ritkábban igei származék; az utótag pedig földrajzi köznév, legtöbb esetben a 
järvi ’tó’ és a vesi ’víz’ fordul elı ebben a szerepben. A hely fajtáját azonban nemcsak 
önálló lexémával, hanem toldalékkal is ki lehet fejezni a finnben. Ilyen funkcióban a 
-nen és a -kkV szuffixumok tőnnek fel. Annak megítélésében azonban, hogy ezek a tol-
dalékok egyenragúnak tekinthetık-e a fajtajelölı köznevekkel, nincs konszenzus. Az új 
finn tónevek létrehozására azonban a kontrasztív és az indukciós névadás is igen jellem-
zınek mondható LEINO vizsgálatai alapján. A számítógépes programok e hatalmas név-
anyag kezelésére alkalmasnak bizonyultak: segítségükkel könnyen kinyerhetıvé váltak 
azok a névpárok, névcsoportok, amelyek együttes létezését nem magyarázhatjuk a vélet-
lennel. A dolgozat központi kérdése ennek megfelelıen úgy fogalmazható meg, hogy 
lehet-e az analógia szerepét olyan esetekben is igazolni, amikor más motivációk is nyil-
vánvalóak. 

A bevezetı részeket követıen összefoglalást olvashatunk ZILLIACUSnak és KIVINIEMI -
nek a névmodellekrıl és az analógiáról vallott nézeteirıl, illetve a kontrasztív és a variált 
nevekrıl. K IVINIEMI  az elıbbi kategóriába azokat a névpárokat sorolja, amelyek ellenté-
tes jelentéső névrészeket tartalmaznak (pl. Mustalampi ’fekete tavacska’ – Valkealampi 
’fehér tavacska’), az utóbbi csoportba pedig olyan nevek tartoznak, amelyekben a sze-
mantikai kapcsolat sokféle lehet ugyan, de mindig nyilvánvaló az összefüggés (pl. 
Kissalampi ’macskatavacska’ – Koiralampi ’kutyatavacska’), de itt említi KIVINIEMI  a 
fonetikai variációkat is (pl. Kohiseva – Köhisevä). LEINO ezzel szemben a kontrasztív 
nevek terminust a szemantikai megfelelıkre használja, míg a variált nevek közé csupán a 
fonetikai variációkat sorolja. 
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Azokban a helynévvizsgálatokban, amelyek a névmodelleken és az analógián ala-
pulnak, két fı probléma jelenik meg: nem világos egyrészt az analógia és más motivációk 
közötti különbségtétel, és homályos a motivációs és strukturális modellek különbsége is. 
E téren LEINO a radikális konstrukciós grammatika eszközeivel igyekszik megoldást 
találni a kontrasztív nevek problémájára. Ez az irányzat úgy véli, hogy nincs éles határ a 
nyelv nyelvtana és lexikona között, mint ahogy a szemantika és a szintaxis között sem 
húzódik határozottan megvonható határ. Ezen az alapon LEINO a konstrukciót tartja a 
nyelv elemi egységének, mely az egymáshoz valamilyen módon hasonló kifejezések 
taxonomikus általánosításával jön létre. 

Valamely helynevet könnyő szerkezetként értelmeznünk, ez a felfogás azonban nem 
mutatna túl a hagyományos strukturális elemzésen. Dolgozatában ezért ANTII LEINO a 
konstrukciós megközelítést a modelleken alapuló névadás problematikájának fényében 
alkalmazza. A kérdés számára az, hogy milyen mechanizmus játszik szerepet akkor, 
amikor az Ahvenlampi ’sügértavacska’ nevő tó mellett fekvı víz Haukilampi ’csuka-
tavacska’ nevet kap. Ez a névmodell (halnév + lampi) elég gyakori ahhoz, hogy termé-
kenynek tartsuk, de túl korlátozott ahhoz, hogy konstrukciónak tekintsük. LEINO több 
ilyen példát is talál a korpuszában, de egyik hatóköre sem olyan nagy, hogy konstrukció-
nak lehetne tekinteni. A probléma tehát az, hogy ezek a kontrasztív névpárok igen álta-
lánosak, de termékenységük nagyon szők hatókörő. 

 A szerzı úgy látja, hogy a modellen alapuló névadás során párhuzamosan két mó-
don értelmezzük a nevet: egyrészt mint helyre való utalást (onomastic meaning), más-
részt mint összetételt, melynek jelentése a részek jelentésébıl levezethetı (linguistic 
meaning). A fogalmi tér és a párhuzamos jelentések feltételezése azonban nem elégséges 
ahhoz, hogy ezáltal magyarázatot adjunk a modellre épülı névadásra. Ehhez szükséges a 
fogalmi integráció bevezetése: ez a különbözı fogalmi térbıl származó elemek integrá-
lását jelenti. A mechanizmust LEINO a Valkealampi név elemzésével szemlélteti. A név 
létrejöttét a Mustalampi elnevezés modellhatásával magyarázza. Az integráció során 
három tér jön létre: a szín(nev)ek, a földrajzi környezet és a már létezı név terei, s ez 
utóbbi tágul ki a név létrejöttekor. Fontos megjegyezni azonban azt is, hogy ez csak 
abban az esetben jöhet létre, amennyiben a nyelvi jelentés aktív. A mechanizmus értel-
mezésekor felvetıdik egy további kérdés is: milyen státusú maga a kiindulási név. LEINO 
ugyanis megjegyzi, hogy egyetlen kifejezés is szolgálhat prototípusként, de egy szerke-
zet magja (centroid) is állhat ilyen szerepben.  

A finn tónevek körében igen gyakori kontrasztív névalkotási folyamat során az új 
név egy másik, már létezı név hatására úgy jön létre, hogy a nevek meghatározó tagjai 
kontrasztban állnak egymással. Az integráció feltétele ezekben az esetekben az, hogy 
ugyanabban a fogalmi térben helyezkedjenek el a tavak, azaz más szóval egy sorozathoz 
tartozzanak. A tavak esetében ez a méretbeli hasonlóságot, valamint egyéb fizikai tulaj-
donságoknak vagy a tónak a használati hasonlóságát jelentheti. 

Az induktív névpárok (pl. Riihijarvi ’pajtató’ → Riihilampi ’pajtatavacska’) is ha-
sonló módon jönnek létre. KIVINIEMI hez hasonló módon LEINO három esetet különböztet 
meg e kategória kapcsán: az újonnan létrejött név tartalmazhatja a régi (azaz az indukáló) 
nevet teljesen egészében, illetve annak csupán a meghatározó vagy az alaptagját. Részle-
tesebben csupán az elsı csoportba tartozó nevekkel foglalkozik. 

Ez a kategória két alcsoportra osztható. A régi név az újonnan létrejött névben egy-
részt betölthet megkülönböztetı szerepet (pl. Kaleton ’hal nélküli’ → Kalettomanlampi 
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’hal nélküli tó’). E nevek létrejöttét a szerzı a következıképpen értelmezi: számolhatunk 
azzal, hogy egy csoportba tartozó objektumokat (pl. egymáshoz közel esı tavakat) egy 
közös néven (pl. Jokilampi ’folyó tavacska’) említenek, majd amikor szükségessé válik, 
hogy az egyes entitásokra külön-külön utaljunk, a név is szétválik: pl. Ylimmäinen 
Jokilampi ’felsı folyó tavacska’, Keskimmäinen Jokilampi ’középsı folyó tavacska’ és 
Alimmainen Jokilampi ’alsó folyó tavacska’. Más kontextusban azonban megjegyzi azt 
is a szerzı, hogy a szerkezet alapjául szolgáló névnek (az alapnévnek) nem feltétlenül 
kell referenciával rendelkeznie.  

Emellett a régi név megjelenhet alaptagként is, mely elıtt módosító szerepő elem áll 
(Väärälampi ’görbe tavacska’ → Pieni Väärälampi ’kis görbe tavacska’). Ebben az eset-
ben egy kevésbé jelentıs hely megnevezésére egy nagyobb jelentıséggel bíró objektum 
meghatározó elıtaggal kiegészült elnevezését használják. E névadási folyamat azonban 
hatással lehet a kiindulásul szolgáló névre is, az eredeti név ugyanis szintén kaphat a 
másik név elıtagjához illı névrészt (pl. Iso Väärälampi ’nagy görbe tavacska’). 

3. Doktori disszertációjában ANTTI LEINO arra vállalkozott, hogy a névmodellek és 
az analógia hatását az újonnan keletkezett nevekben bemutassa. Ehhez a számítógépes 
adatfeldolgozás, a statisztika és a radikális konstrukciós grammatika eszközeit alkalmazta. 
Ez a kombinált módszer eredményes lehet abban, hogy még jobban megismerhessük az 
analógián alapuló mechanizmusokat, azonban nem zárja ki a korábbi megközelítési 
módok létjogosultságát sem. A névadás maga ugyanis igen összetett jelenség, a kognitív 
szempont ennek a mozaiknak csupán egyetlen darabját jelenti. 

A szerzınek az a módszere ugyanakkor, hogy az egyes neveket csupán azoknak a 
neveknek a körében vizsgálja, amelyek közvetlenül hatottak/hathattak a létrejöttükre, 
nem minden esetben mutatkozik célszerő szőkítésnek. Megítélésem szerint ugyanis ér-
demes lenne a kérdést a teljes helynévrendszer szempontjából is megvizsgálni, hiszen 
nyilvánvaló, hogy a helynévrendszer egésze hatással van, vagy legalábbis hatással lehet 
az újonnan létrejövı nevekre. Az egyes nevek esetében továbbá a történetiség kérdését is 
érdemes lenne tekintetbe venni, ez az aspektus ugyanis még jobban megvilágíthatja a 
nevek alakulásmódját. 

GYİRFFY ERZSÉBET 

GYİRFFY, ERZSÉBET: SIMILARITIES AND DISSIMILARITIES  
BETWEEN SWEDISH AND HUNGARIAN HYDRONYMS 

[Hasonlóságok és különbözıségek a magyar és svéd víznevek között] 
Uppsala Universitet, Uppsala, 2008. 50 lap 

GYİRFFY ERZSÉBET két külön nyelvcsaládba tartozó nyelv vízneveit veti össze 
munkájában, kitérve a magyar és svéd víznevek hasonlóságainak és eltéréseinek bemuta-
tására. A tanulmány fı célja a magyar és svéd víznevek keletkezésének vizsgálata és 
tipologizálása. 
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A tanulmány elsı részében a szerzı – HOFFMANN ISTVÁN „Helynevek nyelvi elem-
zése” (Debrecen, 1993) címő munkája alapján – a helynevek, ezen belül a víznevek 
szerkezeti elemzésekor használt fontosabb alapfogalmakat vázolja fel, hiszen a dolgozat 
fı részében taglalt összehasonlítás alapjául ez a rendszer szolgál, a HOFFMANN által 
kidolgozott történeti helynévtipológia rendszere azonban a svéd névtanban nem ismert. 

A keletkezéstörténeti vizsgálat során elıször a szintagmatikus összetétellel keletke-
zett víznevekre tér ki a szerzı. A mellérendelı szerkezetbıl alakult víznevekre sem a 
magyar, sem a svéd víznévtárban nem könnyő példát találni. A minıségjelzıs szerkeze-
teken alapuló nevek csoportja mindkét nyelv vízneveire jellemzı sajátosság, míg a 
mennyiségjelzıs szerkezetek használatára kevés példa adódik a svédben és a magyarban 
egyaránt. A tanulmány rámutat arra, hogy sok esetben a mennyiségjelzıs szerkezeteket 
minıségjelzıs összetételekként is értelmezhetjük. A birtokos jelzıs szerkezető víznevek 
taglalását a dolgozat részletesen tárgyalja. Mindkét nyelvben mutatkozik példa arra, 
amikor a víznév csak alakilag tartalmaz birtokos szerkezetet, funkcionális-szemantikai 
szempontból azonban az adott nevet másként kell értelmezni. Mindemellett nagy szám-
ban vannak mindkét nyelvben olyan szerkezetek is, amelyekben a birtokos szerkezet 
valóban a birtoklás kifejezıje. 

A skandináv országokban a tó- és folyónevek között gyakran találunk névpárokat. 
Svédország sajátos földrajzi adottságaiból kifolyólag valószínőleg sok esetben a folyó-
név volt az eredeti név, ezt követte a tónév megjelenése. Ennek megítélésében a nyelvé-
szeknek sok esetben nyelvészeten kívüli tényekre kell támaszkodniuk. 

Egy másik sajátos típusa a svéd névtáraknak a -lången utótagú nevek csoportja. 
STAFFAN FRIDELL kutatási eredményeire hagyatkozva a szerzı rámutat arra, hogy a 
-lången utótag a langer ’hosszú’ melléknév lexikalizált alakja, amely annak ellenére, 
hogy a svédben produktív képzıvé vált, nem a svéd nyelvhez tartozó szó, pusztán mint 
tulajdonnévképzıt tartják számon. 

A morfematikai szerkesztéssel alkotott magyar víznevek közt GYİRFFY ERZSÉBET 
fıleg az -s, -d ~ -g képzık szerepét hangsúlyozza. A svéd víznevek egyik legnépesebb 
csoportja a különféle képzıkkel létrehozott víznevek kategóriája. ELOF HELLQUIST a 
svéd tónevek vizsgálatakor a 20. század elsı évtizedében végzett kutatásai eredménye-
ként 23 különbözı képzıt különített el, igaz, az utóbbi száz évben írásait többen bírálták. 

A morfematikai szerkesztéssel keletkezett víznevek esetében a szerzı részletesen 
elemzi a magyar és svéd víznévanyag különbözıségeit és hasonlóságait. Elsıként a 
nevekben elıforduló képzık számát említi. A magyar -s és -d denominális képzıkkel 
szemben a svédben produktív helynévképzık deverbális képzıként is megjelenhetnek. 
Hasonlóan a magyarhoz, a svéd víznevek létrehozásában szerepet játszó képzık is meg-
találhatók más típusú nevekben, például településnevekben vagy helynevekben. Az egyes 
képzık vizsgálata a víznevek rétegzıdésében is segítségül szolgálhat, ha ismert, hogy az 
adott képzı a nyelvtörténet mely periódusában volt produktív. 

A jelentésbeli névalkotás vizsgálatakor GYİRFFY ERZSÉBET a magyar és svéd termi-
nológia különbözıségei miatt eltér HOFFMANN tipológiájától. Az elsı fı csoportot a 
közszókból alakult víznevek képezik. A megnevezés nyelvi eszköze alapján találhatunk 
jelentéshasadással, névátvitellel, metonímiával keletkezett vízneveket. A második cso-
portba tartoznak a névbıl keletkezett víznevek. A skandináv névtan elkülöníti az alaki-
lag elsıdleges és másodlagos nevek csoportját annak alapján, hogy közszóból vagy tu-
lajdonnévbıl keletkezett névrıl van-e szó. Az indukciós névadás a magyar névalkotásra 
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nem jellemezı, a svéd víznevek között viszont az ily módon keletkezett víznevekre is ta-
lálhatunk példát. A jelentésbıvüléssel és jelentésszőküléssel keletkezett víznevekre ke-
vés példa hozható fel a magyar nyelvbıl, ellenben a svéd víznevek között számos ilyen 
példára bukkanhatunk. 

A szerkezeti változással alakult víznevek esetében mind a magyar, mind a svéd tör-
téneti névtan egyik problematikus pontja az ellipszis és a kiegészülés kérdése. Emellett 
mindkét nyelv víznevei között találunk példát redukcióra és bıvülésre is. A lehetséges 
szerkezeti változások összetettségét a szerzı mindkét nyelvbıl vett példákon részletesen, 
ábrákon keresztül mutatja be. A deetimologizáció és a népetimológia kérdésének bemu-
tatása HOFFMANN fent említett munkáján alapszik. 

A tanulmány utolsó fejezete a névátvétel kérdésével foglalkozik. A szerzı ugyan-
csak HOFFMANN alapján megkülönböztet tiszta átvételeket és tükörneveket. Rámutat 
arra, hogy néhány magyar víznév indoeurópai elızményre megy vissza; ez párhuzamba 
állítható a svédben található régi víznevek csoportjával. GYİRFFY ERZSÉBET tanulmá-
nyának záró részében említést tesz a svédben található finnugor eredető víznevekrıl, 
megjelölve azokat a svéd és magyar munkákat, amelyekben a nyelvészek részletesen 
foglalkoznak ezzel a kérdéssel. 
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