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ONOMASTICA URALICA 4. 
Borrowing of Place Names in the Uralian Languages 

[Helynevek kölcsönzése az uráli nyelvekben] 
Szerkesztette: RITVA L IISA PITKÄNEN  – JANNE SAARIKIVI  

Debrecen–Helsinki, 2007. 223 lap 

1. Az uráli nyelvek történetében elıforduló számtalan nyelvi kontaktushelyzet helyne-
vekre gyakorolt hatását egyetlen könyvben összefoglalni szinte lehetetlen volna. A téma 
fontosságát jelzi, hogy az Onomastica Uralica sorozat szerkesztıihez jóval több köl-
csönnevekkel foglalkozó tanulmány érkezett, mint azt várták. Az írások általában a ha-
gyományosan is kutatott témakörökkel foglalkoznak; szakértı híján bizonyos nyelvek – 
helynevekben is megnyilvánuló – kapcsolattörténelme ma is kutatatlan marad. Az uráli 
nyelvek névtudományi periodikájának negyedik kötetében tehát nyolc, a nyelvi kölcsön-
hatásokat a helynevekben vizsgáló dolgozat jelent meg (a finnségi nyelvek helyneveire 
koncentrálva), amit a szerkesztık tervei szerint a hatodik kötetben további kilenc egészít 
ki, amelyek a permi és ugor nyelvek helyneveinek kölcsönzéseit taglalják. 

A kötet szerzıi eltérı kontextusban, más-más nyelvek kapcsolatait vizsgálták, de 
természetesen hasonló elméleti, módszertani, terminológiai problémákkal találták szem-
ben magukat. A szerkesztık véleménye, mely szerint az ıstörténeti kutatások ma sem 
aknázzák ki kellıen az efféle helynévvizsgálatok eredményeit, arra utal, hogy a jövıben 
további, elmélyültebb kutatásokra van még szükség ezen a területen. Ehhez mindenek-
elıtt a terminusok finomítására, pontosabb meghatározására és használatára lesz szük-
ség. Az Onomastica Uralica egyik fı célja is ez, ennek szellemében az angol nyelven 
megjelent tanulmánykötetben a szerkesztık a lábjegyzetekben igyekeztek eloszlatni a 
terminológiai bizonytalanságokat.  

2. A kötet tanulmányainak sorát RITVA LIISA PITKÄNEN  (9–26) írása nyitja meg, 
amely a finn–svéd kontaktusokat tekinti át a finnországi helynévanyagban. Felvázolja a 
finnországi svédek betelepülésének történetét és földrajzi eloszlását, majd több ezer 
finn–svéd névpár alapján a kölcsönzések általános tulajdonságainak összefoglalására 
törekszik. Foglalkozik a nevek átvételét segítı és hátráltató fonológiai és szemantikai 
különbségekkel, a névkölcsönzés és a helyfajták viszonyával, a különbözı kölcsönzés-
típusok kronológiai meghatározásával, a névkölcsönzés sajátos eseteivel, pl. a részleges 
adaptáció jelenségével, és kitér a névhasználat olyan eseteire, mint a kétnyelvő közössé-
gek oda-vissza kölcsönzött nevei. A jelenkori névhasználat példáját használja fel arra, 
hogy a nyelv presztízsének szerepét illusztrálja: megemlíti, hogy a 20. század végén a 
finnországi svéd kisebbség veszi át egyre gyakrabban egy-egy név finn formáját, mert a 
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kommunikáció gördülékenységét ez szolgálja leginkább. Jelzi, hogy a szubsztrátum-nevek 
még sok feltáratlan tanulsággal szolgálhatnak a finn településtörténet kutatói számára.  

LAIMUTE BALODE és OJĀRS BUŠS az ıstörténeti kutatások szempontjából roppant 
fontos, finnugor eredető lettországi helynevekkel foglalkoznak írásukban (27–43). Ta-
nulmányuk elején gazdagon hivatkozott tudománytörténeti összefoglalás áll. Ez után 
szócikkszerő formában megfogalmazott víznév-etimológiák sorakoznak, azzal az indok-
lással, hogy ez a – vélhetıleg legısibb – helynévréteg tartogatja a legtöbb információt a 
népesedéstörténeti kutatások számára. A cikk szerzıi jelzik, hogy a még megírandó, 
hasonló „szócikkek” száma a megjelentek többszöröse. Sajnálatos, hogy a cikkben emlí-
tett, beillesztett térképet hiába keressük a kötetben.  

JANNE SAARIKIVI  jegyzi a legterjedelmesebb írást a könyvben (45–109). Az észak-
oroszországi Arhangelszk-régió uráli eredető szubsztrátumnevein keresztül számos elméleti-
módszertani problémát tárgyal. Célja, hogy a fıként orosz kutatási eredményeket a nyugat-
európai onomasztika szemszögébıl kritikai elemzésnek vesse alá. Vizsgálatát a Pinyega-
medencébıl származó saját győjtéseire alapozza. A terület történeti, nyelvi, tudomány-
történeti jellemzése után az etimológiai indíttatású szubsztrátumnév-kutatás elméleti 
kritériumait, alkalmazott módszereit igazolja lépésrıl lépésre. Mindezt a szubsztrátum-
nevek adaptációjának részletes fonológiai és morfológiai jellemzése követi. Felsorolja és 
elemzi a leggyakoribb szubsztrátumnévelemeket, és részletesen vizsgálja a helynevek 
etnikai azonosító szerepének lehetıségeit is.  

OLGA TEUSCH (111–27) ugyancsak az észak-oroszországi helynevekkel foglalkozik, 
de a finnségi eredető helyneveket a földrajzi köznevek felıl közelíti meg. Szótárszerően 
sorolja föl az észak-orosz helynévanyag felépítésében szerepet játszó balti finn eredető 
földrajzi közneveket, tisztázza jelentésüket és megadja karél, vepsze stb. párhuzamaikat. 

ALEKSANDR MATVEEV tanulmánya a lapp szubsztrátumoknak az észak-oroszországi 
helynevek összetett rendszerébıl való elkülönítését kíséreli meg (129–39). A cikk össze-
foglalja a szerzı oroszul már közzétett eredményeit. Az összehasonlító elemzés az elsıd-
leges lapp és a késıbbi balti finn nyelvi rétegek hangtani sajátosságait fejtegeti, elsısor-
ban a földrajzi köznevek példáin keresztül. A szerzı vizsgálatai olyan népesedéstörténeti 
feltevéseket is igazolhatnak, mint a lappok korai szláv kapcsolatai, illetve asszimiláció-
juk a balti finn népekbe. 

IRMA MULLONEN (141–57) – az orosz helynévkutatás hagyományait folytatva – a 
Svir folyó környékérıl származó helynevek kontaktusait vizsgálja a vepsze, a karél és az 
orosz nyelv között. Kitér az egyes kölcsönzési típusok – a direkt adaptáció, a morfológiai 
és szemantikai adaptáció – arányaira, jelentıségére is.  

ANTE AIKIO  összefoglaló tanulmányában (159–97) a közép- és dél-finnországi lapp 
szubsztrátumok vizsgálatáról ír. Részletesen taglalja ennek a gazdag kutatási hagyo-
mánnyal rendelkezı témának a legjelentısebb eredményeit. Írásának nagyobbik részé-
ben a finnországi lapp eredető helynévréteg elkülönítésének elméleti-módszertani elveirıl 
értekezik, a hangtani és morfológiai, helynévrendszerbeli és történeti szabályszerőségek 
feltárásával. 

OLAVI KORHONEN a svédországi Jokkmokk város nevével foglalkozik (199–223). 
A helynév elemeinek tüzetes etimológiai elemzésével, finn, lapp, svéd kapcsolatainak 
feltárásával tanulmánya betekintést nyújt a skandináv helynévkutatás eredményeibe is.  

BÁRTH M. JÁNOS 
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ONOMASTICA URALICA 5. 
Szerkesztette: HOFFMANN ISTVÁN – TÓTH VALÉRIA  

Debrecen–Helsinki, 2007. 172 lap 

1. Az uráli nyelvek tulajdonneveinek vizsgálatára szakosodott, 2000-ben alapított 
Onomastica Uralica címő sorozatnak az indításkor megfogalmazott alapvetı célja a nem-
zetközi kooperáció lehetıségének biztosítása az uráli nyelvek névkutatói számára, azo-
nos szemléleti háttér és terminológiai készlet kidolgozásával. Ezt szem elıtt tartva a 
sorozattervet tartalmazó 0. kötetet követıen (szerk.: HOFFMANN ISTVÁN, 2000) az uráli 
nyelvek válogatott névtudományi bibliográfiáját és az Onoma címő folyóirat magyar 
vonatkozású írásait, bibliográfiáit közreadó (OU. 1a, b, c), az uráli nyelvek helynévkuta-
tásának történetét feltáró mővek (OU. 2, 2002), valamint az uráli nyelvek helységneveit 
bemutató (OU. 3, 2005) és az uráli nyelvek kölcsönneveit tárgyaló (OU. 4, 2007) tanul-
mánykötetek jelentek meg 2007-ig. A vállalkozásba bevont 15 kutatóközpontot képviselı 
mintegy 40 szerzı összehangolt tevékenységének eredménye egy összesen közel 1600 
lapnyi terjedelmő, magas színvonalú tudományos könyvsorozat lett (az adatokhoz vö. 
HOFFMANN ISTVÁN írását a kötetben, 7–14). A periodika az ötödik számtól – a 2005-ben 
Joskar-Olában, a 10. Nemzetközi Finnugor Kongresszus kerekasztal-konferenciáján 
hozott döntés értelmében – kibıvített szerkesztıbizottsággal folyóirattá alakult át. A kiad-
vány Tanulmányok, Krónika, Szemle és Az uráli nyelvek névtudományi bibliográfiája 
állandó rovatokkal rendelkezik. Az írások nyomtatásban angolul vagy oroszul jelennek 
meg, de az online változat (http://mnytud.arts.unideb.hu/onomural) az eredeti nyelven is 
közli a mőveket. A folyóirat csak lektorált tanulmányokat tartalmaz. Az elsı közlések 
mellett az új formátum a magyar névkinccsel, illetve névtudománnyal foglalkozó, eddig 
csak magyarul megjelent tanulmányok nemzetközileg jobban hozzáférhetı, angol vagy 
orosz nyelvő megjelentetését is lehetıvé teszi. 

2. Tanulmányok. – HOFFMANN ISTVÁN és MATICSÁK SÁNDOR írása (7–17) a 10. 
Nemzetközi Finnugor Kongresszus névtudományi vonatkozású eseményeirıl ad képet. 
A kongresszuson HOFFMANN ISTVÁN az Onomastica Uralica címő sorozat elsı öt évérıl 
számolt be, valamint felvázolta a periodika következı öt számának tematikáját (vízne-
vek, helynévgyőjtés, névföldrajz, nép- és törzsnevek, földrajzi köznevek az uráli nyel-
vekben). MATICSÁK SÁNDOR a kongresszus összes elıadásának csaknem tizedét kitevı 
34 névtani témájú prezentáció közül tizenkettıt részletesen is bemutat. T. N. DMITRIJEVA 
(19–30) a Kazim medencéjében használatos, ’egyfajta tó’ jelentéső három hanti földrajzi 
köznév jelentéseit (pl. ’idıszakos tó, vízmosás’, ’kárászos tó’, ’tó forrással’), használati 
körét és a helynevekben való elterjedtségét, illetve megoszlását vizsgálja. MATICSÁK 
SÁNDOR (31–43) a Mordvin Köztársaság vízneveinek hat kronológiai rétegét mutatja be 
(1. ısi, etimológiailag nem átlátszó réteg, 2. balti, 3. iráni, 4. mordvin, 5. középsı Volga-
vidéki török, 6. orosz), különös tekintettel a mordvin és orosz eredető nevekre, illetve 
ezeknek a terület víznévrendszerében való jelentıségére. A mordvin és az orosz víznevek 
szerkezetét, elterjedtségét vizsgálva megállapítja, hogy a mordvin nevek súlya – a késıbbi 
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török és orosz betelepülés ellenére – nagyobb, mint gondolnánk. HOFFMANN ISTVÁN 
(45–57) a történeti szemléletnek a névkutatásban való jelentıségét hangsúlyozva áttekinti a 
magyar helynévkutatás történetét, más tudományágakkal (történettudomány, történeti föld-
rajz, helytörténet stb.) való kapcsolatát, módszereit és lehetıségeit (például újabb nyelvé-
szeti irányzatok bevonását a vizsgálatba). 

Krónika.  – FERCSIK ERZSÉBET a magyar névtudomány intézményi hátterének az 
elmúlt fél évszázadbeli változásairól, valamint az állandó bizonytalanság megszüntetésére 
a Magyar Nyelvtudományi Társaságon belül létrehozott Névtani Tagozat megalakulásá-
ról, eddigi munkájáról számol be a tagozat titkáraként (59–63). MATICSÁK SÁNDOR a 
finnugor nyelvek két nemzetközi jelentıségő kutatójának, Dmitrij Vasziljevics Cigan-
kinnak (64–9) és Ivan Sztyepanovics Galkinnak (69–72) a munkásságát méltatja szüle-
tésnapjuk alkalmából. HOFFMANN ISTVÁN Kiss Lajosról közöl nekrológot, kiemelve a 
2003-ban elhunyt tudósnak az európai névkutatás színvonalán álló névetimológusi telje-
sítményét (72–6). NYIRKOS ISTVÁN a szintén 2003-ban elhunyt Mezı András egyenlete-
sen magas színvonalú, gazdag tematikájú névtani munkásságát méltatja (76–82).  

Szemle. – NYIRKOS ISTVÁN Sirkka Paikkala finn családnév-történeti monográfiáját 
(83–8), B. GERGELY PIROSKA Hajdú Mihály névtankönyvét (88–9), TÓTH VALÉRIA  
Fehértói Katalin „Árpád-kori személynévtár”-át (96–101), SZENTGYÖRGYI RUDOLF a 
Hoffmann István által szerkesztett, a debreceni névtani kutatócsoport által készített „Ko-
rai magyar helynévszótár” elsı kötetét ismerteti (101–9). MATICSÁK SÁNDOR N. V. 
Kazajevának a Mordvin Köztársaság helyneveivel foglalkozó mővét (109–14), SZÉKELY 
B. GÁBOR pedig Tatyjana Dmitrijevának a Kazim-medence helyneveit tárgyaló monog-
ráfiáját (114–8) mutatja be. 

Az uráli nyelvek névtudományi bibliográfiája (2000–2005). – A folyóirat e rovata 
a 2000–2005 között megjelent, az uráli nyelvek névtudományi kérdéseit tárgyaló fonto-
sabb szakirodalmi munkák listáját adja közre nyelvenkénti bontásban, az Onomastica 
Uralica hasonló, 1999-es kiadású mővekkel záruló bibliográfiaköteteinek (1a, b) felépí-
tését követve. E számban a legfrissebb finn (összeállította: EEVA-L IISA STENHAMMAR ; 
119–55), komi (összeállította: A. G. MUSANOV; 157–62) és udmurt (összeállította: 
LYUDMILA K IRILLOVA ; 163–9) szakirodalmi tételek jegyzékét találhatjuk meg. A kötetet 
rövidítésjegyzék zárja. 

BÖLCSKEI ANDREA – SLÍZ MARIANN  

NAMENKUNDLICHE INFORMATIONEN 91–92. (2007) 
Szerkesztı: ERNST EICHLER – KARLHEINZ HENGST – DIETLIND KRÜGER 

Leipziger Universitätsverlag, Leipzig, 2007. 435 lap 

A folyóirat újabb kötete, a 2007. évi 91–92. szám a megszokott szerkesztésben jelent 
meg. Tartalma: 

Tanulmányok. – WOLFGANG P. SCHMIDT (11–4) tanulmányában elutasítja H. 
KRAHE álláspontját, mely szerint az óeurópai víznevek a még egységes indogermán 
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nyelv, valamint az indogermánból létrejött egyes nyelvek víznevei között egy közbe-
esı réteget képviselnek. Nem tudja elfogadni azt a nézetet sem, hogy a mai indoger-
mán nyelvek egy indogermán ısnyelvbıl jöttek létre. Szerinte az indogermán ıshaza 
helyét, valamint a nyelvi ısrobbanás idejét hiába keressük. WERNER GUTH (15–39) 
dolgozata településnevek és víznevek körébıl vett példákkal igazolja azt a tézist, mely 
szerint az indogermán s hang a germánban az elsı hangeltolódás után is (i. e. 2000–500) 
hatással lehetett a szókezdı zöngétlen zárhangok (p, t, k) alakulására. DOROTHEA 
FASTNACHT (41–8) a Wellucken név eredetét fejti meg. Ezt az elnevezést két ma is 
létezı és egy elpusztult település viseli. JÓSEF DOMAŃSKI (49–70) az 1945 után Len-
gyelországhoz csatolt Szilézia eredeti szláv, illetve (egy nyelvészekbıl, történészekbıl 
és geográfusokból álló bizottság által) a II. világháború után megváltoztatott földrajzi 
elnevezései közötti összefüggésekre és ellentmondásokra hívja fel az olvasó figyelmét. 
A jelenlegi szám a 89–90. számban (2006: 81–107) megjelent tanulmány második, be-
fejezı részét közli. HEINZ FÄHNRICH (71–86) tanulmánya a Grúzia területén mőködı 
és elpusztult templomok titulusait mutatja be. NATALIA VASILJEVA (87–96) orosz kor-
társ szerzık mőveiben található tulajdonneveket vizsgál új komplex módszerrel. Ehhez 
felhasználja a szövegelmélet és a névtan eszközeit, valamint a kognitív nyelvészet új 
eredményeit. Figyelemmel kíséri a nyelvi jel és a jel használói között fennálló vi-
szonyt, valamint azt, hogy a szövegben elıforduló nevek milyen információkat közve-
títenek. VOLKER KOHLHEIM (97–127) tanulmánya arra keresi a választ, hogy az iro-
dalmi mővekben található személynevek szövegkörnyezetben és a szövegen kívül, a 
való világban milyen funkciókat tölthetnek be; az irodalmi alkotások személyneveiben 
hogyan érvényesülnek a mővészi, esztétikai szempontok. FRANS DEBRABANDERE 
(129–38) írása a történeti Hollandia területén élı német családnevekkel foglalkozik. 
Megállapítja, hogy sokszor a német neveket hollandra fordították, máskor a német 
nevek igazodtak a holland hangrendszerhez, vagy a népetimológia hatására változtak 
meg. MARIO FRAUST (139–49) a német nyelvterületen található személynevek össze-
győjtésérıl számol be. Az egész német nyelvterületrıl az utóbbi húsz év telefonköny-
veinek személynévanyaga már számítógépen van. A német névkutatók a történeti 
forrásokban (anyakönyvekben, adójegyzékekben, címtárakban) található személyne-
vekbıl is adatbázist szeretnének létrehozni. A lipcsei egyetemen külön kutatócsoport 
dolgozza fel a Németország, az egykori Kelet- és Nyugat-Poroszország, a Szudéta-
vidék, valamint Ausztria területén 1942–1944 között közzétett telefonkönyvek sze-
mélynévadatait. A mintegy 2,6 millió nevet tartalmazó adattár elıreláthatólag 2008 
elejére készül el. JAROSLAW L IPOWSKI (151–75) az egykori Dél-Szilézia Teschen kerü-
letének (ma Cieszyn, Lengyelország) 1671–1904 közötti családneveit vizsgálta, anya-
gát négy korszakra tagolva (1671–1704, 1777–1799, 1825–1856, 1866–1904). A szer-
zı a helyi névanyag változásán kívül figyelemmel kísérte a nevek helyesírását, az el-
térı írásváltozatokat, illetve a helyi nyelvjárás hatását a nevek alakulására. Konkrét 
példákkal bizonyítja, hogy a különbözı helyesírási változatokból az itt élı népek etni-
kumára lehet következtetni. WILFRIED SCHILLER (177–90) szerint számos hibalehetı-
séggel számolhatunk, ha a telefonkönyvek adatai alapján akarunk a családnevek gya-
koriságára következtetni. A telefonkönyvek sokszor rossz helyesírással közlik a neve-
ket. Az umlaut írása bizonytalan, többször indokolatlanul kettızött mássalhangzót 
használnak és betőket hagynak ki. Több cég (fıleg az iparban és a kereskedelemben) a 
talán már nem is élı vagy magántelefonszámon is elérhetı alapító vagy tulajdonos 
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nevét viseli, így egyes nevek tévesen kerülhetnek be a korpuszba, illetve egy személy 
nevét többször is felvehetik a győjteménybe. A KAMBARALY NAZAROV – MAHMUDJON 
M IRZAKARIMOV szerzıpáros (191–200) a bibliai neveket vizsgálta három nyelv (az 
angol, a német és az orosz) állandósult szókapcsolataiban. Három csoportba sorolják 
ezeket: a szerkezetükben és jelentésükben azonos szókapcsolatokra (pl. ném. alt wie 
Methusalem, ang. old as Metuselah, or. sztar kak Mafuszail); a funkciójukban és jelen-
tésükben azonos szókapcsolatokra, melyeknek morfológiai és szintaktikai szerkezetük 
eltérhet, jelentésük azonban nagyjából megegyezik (pl. ném. seit Adams Zeiten, ang. 
since Adam was a boy, or. sz davnyih por, sz nyezapamjatnyih vremen); illetve a sajá-
tos szókapcsolatokra, melyek a három nyelv közül csak az egyikben találhatók meg 
(pl. ném. Krethi und Pethi ’szedett-vedett társaság, mindenféle népség, Pityi Palkó’). 
SOLANGE FROSINI (201–8) cikke a berlini utcaneveknek a német újraegyesítés utáni 
átkeresztelésével foglalkozik. Arra hívja fel a figyelmet, hogy a politikai rendszerek 
változása egyúttal a korábbi jelrendszerek módosulásához vagy kicserélıdéséhez ve-
zet. Az emlékezés kultúrája megváltozik, és sokszor identitásvesztés következik be. 
Megfigyelhetjük, hogy az NDK-idıkben megváltoztatott nevek újra visszatérnek: 
Markgraf ’ırgróf’, Feldherr ’hadvezér’, Kurfürst ’választófejedelem’ stb. Egyre gyak-
rabban kapnak az utcák semleges hatást keltı földrajzi neveket vagy növény- és állat-
neveket. Berlin nyugati városrészeiben pedig még mindig több mint száz utca ırzi a 
nemzetiszocialista korszak (1933–1945) utcaelnevezéseit. VINCZE LÁSZLÓ (209–55) 
cikke a magyar helynévkutatás 1958–2009 közötti eredményeit foglalja össze, emellett 
szól a megvalósítandó tervekrıl és feladatokról is. A tanulmány rövidített változata 
2007. november 16-án Lipcsében, a Német Névtudományi Társaság közgyőlésén is el-
hangzott. 

Recenziók, új kiadványok. – A rovatban baskír, cseh, dagesztáni, dán, finn, horvát, 
lengyel, litván, német, olasz, orosz, osztrák, spanyol, svájci, svéd és ukrán kiadványokat 
ismertetnek (257–358). 

A Folyóiratszemlében a Beiträge zur Namenforschung 42/2–4 (Heidelberg, 2007); 
a Names 55/1–3. számait (New York/Geneseo, 2007); a Studia Anthroponymica Scandi-
navica 24. (Uppsala, 2006) és az Ortnamnssälskapets i Uppsala årsskrift 2000–2005. 
évfolyamait (Uppsala 2000–2005) mutatják be röviden (359–67). 

Közlemények, méltatások. – A folyóirat beszámol a márkanevekrıl tartott két 
nemzetközi névtani szimpóziumról (Antwerpen, 2006; Bécs, 2007) (369–71, 387–9); a 
Volga-vidék X. Nemzetközi Névtudományi Konferenciájáról (Ufa, 2006) (373–80), a 
Német Nyelvjárások 2. Nemzetközi Kongresszusáról (Bécs, 2006) (381–2), valamint 
„A nevek mint lehetséges konfliktusforrások Európában” címen megrendezett nemzet-
közi szimpóziumról (Regensburg, 2007) (383–6). A lapban végsı búcsút vesznek 
Cornelia Willichtıl (1957–2006) és Kazimierz Rymuttól (1936–2006), s köszöntik Rosa 
és Volker Kohlheimet 65., Friedhelm Debust 75., Margarethe Naumannt 80. és Hubert 
Röselt 90. születésnapja alkalmából (391–415). 

Krónika.  – Az utolsó rovat a 2006. december 8. és 2007. december 5. közötti legfon-
tosabb névtudományi rendezvényekrıl számol be kronológiai sorrendben (417–32). 

V INCZE LÁSZLÓ 
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RIVISTA ITALIANA DI ONOMASTICA 14. (2008) 
Fıszerkesztı: ENZO CAFFARELLI  

Società Editrice Romana, Róma, 678 lap (1. 321 lap, 2. 357 lap) 

A RIOn. 2008. évi tartalmát a fontosabb rovatokat sorra véve ismertetjük. 
1. Tanulmányok. – A 12 tanulmány között a személynevek körében csupa család-

névrıl szólót találunk: G. RAPELLI az 1876-ben a veronai árvaházban bejegyzett vezeték-
neveket elemezte (109–16). TASSO–CARAVELLO–BALLARIN  a Velence melletti Pellestrina 
szigetének 17. századi vezetéknévrendszerét, M. MAXIA  Sassari 1555. évi vezetékneveit 
(333–59), G. BRINCAT pedig a mai máltai vezetékneveket (377–88) vette górcsı alá. 
E. CAFFARELLI az olasz vezetéknevek repertóriumának vizsgálata során statisztikákkal is 
alátámasztotta az olasz vezetéknévrendszer variáltságát és egyenetlenségét (9–68). Szin-
tén maga CAFFARELLI írta le a C. MARCATO közremőködésével készített, 2008 ıszén 
Torinóban megjelent kétkötetes új olasz vezetéknévszótár (I cognomi d’Italia. Dizionario 
storico ed etimologico) elméleti és módszertani alapvetését (421–45): 35 ezer szócikk-
ben 55 ezer olyan (olasz, az olaszhoz már adaptálódott, illetve nagy hagyományú idegen) 
névalak van feldolgozva, melyet legalább 200 személy visel Itáliában; az anyagot tele-
fonkönyvekbıl, névszótárakból és tanulmányokból győjtötték, és a feldolgozás során a 
lehetıségek függvényében megadták az etimológiát, az esetleges motivációt, az elsı 
elıfordulást, a gyakoriságot és a területi megoszlást is. Az egyetlen nem olasz vonatko-
zású, történeti jellegő tanulmányt P. SALABERRI ZARATIEGI írta az apai névbıl származó 
vezetéknevek (patronimikonok) kialakulásáról a baszk névrendszerben (389–401). – A hely-
nevek körében FROSI–FAGGION–MANTOVANI DAL CORNO a brazil földön felbukkanó 
olasz helynevekrıl (403–19), F. LIOCE pedig a történelmi Colonia eritrea helynév meg-
születésérıl (361–76) készített tanulmányt. – Az irodalmi névadás körében R. RANDACCIO 
a híres századfordulós író, a vicenzai Fogazzaro névadását elemezte, kitérve az általa 
adott neveknek a névdivatot alakító hatásaira is (89–108). – Az eddigiek közé nem so-
rolható tanulmányok: M. MORANDI a mantovai Virgilio gimnázium 1867-es névadásának 
történeti hátterét és az elnevezés máig mőködı hatásait tárta fel (69–82); E. PICCHIORRI 
pedig a filmszínészek, illetve a fiktív filmhısök elnevezésébıl származó köznevesült 
alakok korpuszát egybevetve arra a megállapításra jutott, hogy míg az elıbbiek többnyire 
képzett alakok (pl. bardottismo), utóbbiak (pl. paparazzo, rambo) antonomáziák (83–8). 

Kisebb közlemények. – M. BONIFACIO néhány isztriai vezetéknév (Cesarello, 
Dapisin, Palaziol) etimológiáját kutatta (134–8), míg S. RAFFAELLI Guareschi híres 
szereplıje (Don Camillo) nevének esetleges valós hátterérıl írt (449–54). 

Szemle (recenziók és ismertetések). – A 19 terjedelmesebb recenzió (Schede) 4 
kongresszusi anyagot, 7 szótárat, 5 monográfiát és 3 győjteményes kötetet mutat be. A szó-
tárak közül megemlítjük a következıket: F. V IOLI modenai (146–8), illetve G. RAPELLI 
veronai (469–72) vezetéknévszótára, A. FERRARI kitalált irodalmi helyneveket feldolgozó 
lexikona (149–52), CREłAN–FRĂłILĂ Temes megyei (180–2), illetve L. FLÖSS trentinói 
helynévszótára (9. kötet, 473–4), DRAGOŞ romániai helynévtezaurusza (493–7), továbbá 
a PatRom. I/1. kötete (460–4). Felhívjuk a figyelmet továbbá a monográfiák közül J.-L. 
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VAXELAIRE 2005-ben, illetve W. VAN LANGENDONCK 2007-ben megjelent, a névtan 
általános kérdéseivel foglalkozó munkáira. A győjteményes kötetek közül kiemeljük a 
C. GARCÍA GALLARÍN  által szerkesztett, a mai multikulturális Madrid neveirıl szóló 
sok szempontú feldolgozást (480–3). – A kisebb terjedelmő ismertetéseket tartalmazó 
rovatban (Segnalazioni) 42, különbözı nyelvekre vonatkozó monográfia vagy győjte-
ményes kötet, valamint 36 szótár vagy repertórium leírása szerepel, továbbá majd 30 
névtani folyóirat legutóbbi számairól olvasható ismertetés. Mindenképpen érdemes ki-
emelnünk közülük BRENDLER–BRENDLER „Europäische Personennamensysteme. Ein 
Handbuch von Abasisch bis Zentralladinisch” (Hamburg, 2007) címő 863 oldalas 
névrendszeri panorámáját, melyben a magyarra vonatkozó fejezetet VINCZE LÁSZLÓ 
készítette (190–2); valamint a 2007-ben Bécsben megjelentetett „Exonyms and the 
International Standardisation od Geographical Names” címő kötetet, melynek tárgya 
az exonimák mibenléte és az UNGEGN (az ENSZ földrajzi nevekkel foglalkozó szak-
értıi csoportja) által javasolt helynév-standardizáció (193–4). 

Rendezvények. – A rovat a 2007 és 2010 szeptembere közötti idıszak már lezajlott, 
illetve tervezett kb. 70 névtani eseményérıl számol be. A már lezajlott összejövetelek 
közül a következı olasz vonatkozásúakat emeljük ki: „A ragadványnevek az idıben” 
(Torino, 2007. nov.), „Lexikográfia és névtan 2.” (Róma, 2008. febr. – ennek anyaga 
idıközben meg is jelent a Quaderni Internazionali di RIOn 3. köteteként, P. D’ACHILLE 
és E. CAFFARELLI szerkesztésében Rómában, 2008-ban, 726 oldal terjedelemben, ugyan-
ebben a számban recenzálva: 499–503), „A ragadványnév” (Pisa, 2008. márc.); „Ragad-
ványnevek és egyéb névtani kérdések” (Bari, 2008. máj.).  

Folyamatban levı munkák. – A rovatban a különbözı országokban folyó sokszínő 
névtanos munkálatokról olvashatunk: M. MAXIA  szerkesztésében készül a „Szárd veze-
téknevek történeti-etimológiai szótára”; egy új lengyel vezetéknévszótár elsı kötete jelent 
meg 2007-ben a Lengyel Tudományos Akadémia gondozásában; 2009-ben megjelenik 
SCHWEICKARD „Deonomasticum Italicum” címő sorozatának harmadik kötete; az UNGEGN 
tervei, illetve az ICOS XXIII. Kongresszusának döntései; stb. 

Széljegyzetek. – A számos aktuális, gyakran a napilapok hasábjain felbukkanó 
témát röviden felvázoló rovat írásai közül most többet is megemlítünk: a „2007. év 
nevei” lettek Olaszországban a Chanel, a Tobias és az Oceano, három híres „celebpár” 
ez évben született gyermekeinek a nevei. A www.onomalab.eu honlapon szavazni lehet 
az év olaszországi nevére; az érdekes, eredeti, kifejezı, illetve a sajtóhírekben igen 
gyakran emlegetett nevekre voksolva (289–90). – A genovai bíróság nem engedélyezte 
egy újszülött számára a Venerdì ’péntek’ név bejegyzését, mert azt az érvényben lévı 
törvény szerint is szinte automatikusan megváltoztatható „nevetséges vagy szégyenér-
zést kiváltó” nevek közé tartozónak ítélte (293). – A sajtónyelvben felbukkant tulaj-
donnévbıl származó igék újabb listája különösen a köznevesüléssel foglalkozókat 
érdekelheti (621–2).  

A 2007. év olasz vonatkozású névtani bibliográfiája – Az Olaszországban kiadott, 
illetve a külföldön megjelent, két külön listába rendezett névtani vonatkozású munkák 
majd 30 oldalon vannak felsorolva (629–56). A tételek pontosabb részterületi besorolá-
sokkal (pl. TOP = helynévtani, ANTR = személynévtani, LETT = irodalmi névadás, 
NECR = nekrológ stb.) is el vannak látva. A fıszerkesztı évrıl évre várja az újabb ada-
tokat, de 1–2 évre visszamenıen pótlásokat is el lehet hozzá juttatni (ecafrion@tin.it).  
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Kiegészítések korábbi témákhoz. – A kisebb írások közül egyet emelünk ki: a Roma 
városnévnek az M. PITTAU , illetve G. RAPELLI által a lap hasábjain korábban közölt 
újabb etimológiáihoz főz további kiegészítéseket P. MACCALLINI (657–60). 

Nekrológ. – Ebben az évben RAFAEL CARIA  (1941–2008) katalán és HENRIKE 
KNÖRR (1947–2008) baszk tudóstól kellett kényszerő búcsút venni (309–12). Egy másik 
rovatban esik szó a mozambiki LUIS ABRAHAMO (1950–2007) munkásságáról, aki a Dél-
afrikai Névtani Társaság (NSA) és az UNGEGN dél-afrikai szekciójának elnöke volt. 

2. A folyóirat ismertetett számának magyar vonatkozású részletei. – Az ismerte-
tések között a következı kötetekrıl esik szó: BURA LÁSZLÓ: Öt évszázad utcanevei: 
Szatmárnémeti 1500–2000, Csíkszereda, Státus Kiadó, 2007 (195–6); RÁCZ ANITA: A régi 
Bihar vármegye településneveinek történeti-etimológiai szótára, Debrecen, DE, Magyar 
Nyelvészeti Intézet, 2007 (214); TAKÁCS JUDIT: Keresztnevek jelentésváltozása, Debre-
cen, DE, Magyar Nyelvészeti Intézet, 2007 (528–9). A folyóiratok bemutatásánál szere-
pel a Névtani Értesítı 29. száma (az összefoglalók angol címeinek felsorolásával és a 
fontosabbnak ítélt tartalmak, események rövid olasz nyelvő összefoglalásával, 223–4). 
A rendezvények rovatában szerepel a 2007. nov. 22–24. között Budapesten az ELTE-n 
tartott vezetéknév-változtatási konferenciáról szóló beszámoló (246–7). – Az éves bibliog-
ráfiai áttekintésben szerepel FÁBIÁN ZSUZSANNÁnak a RIOn. könyvsorozatairól (QuadRIOn., 
QuiRIOn.) szóló, a Névtani Értesítı 29. számában közölt ismertetése (653). 

 FÁBIÁN ZSUZSANNA 

NOMINA 31. (2008) 
Szerkesztı: MARGARET SCOTT  

Society for Name Studies in Britain and Ireland,  
King’s Lynn, Norfolk, 2008. 175 lap 

1. A Nomina címő folyóirat 31. száma a kiadás körülményeinek tekintetében több 
újítást is hozott: a tíz kötet elkészítését felvállaló CAROLE HOUGH (University of Glasgow) 
után a periodika szerkesztıje MARGARET SCOTT (Scottish Language Dictionaries) lett; a 
kiadványt pedig a továbbiakban új nyomda, az MPG Books Group készíti.  

2. A Nomina legújabb száma a korábbi kötetek felépítését követi.  
Tanulmányok. – A tanulmányok sorát D. K. TUCKER dolgozata (5–44) kezdi meg. 

Az írás a PERCY HIDE REANEY által készített nagy hatású angol családnévszótár 1958-ban 
„A Dictionary of British Surnames” címen megjelent elsı kiadását és a szótár 1991-es 
harmadik, R. M. WILSON által javított és bıvített kiadásának 1997-es átdolgozott válto-
zatát hasonlítja össze. Matematikai módszerekkel megbecsüli, hogy az egyes névcikkek-
ben több, azonos eredetre visszavezethetı névformát is tartalmazó két szótárban mennyi 
a ténylegesen megtalálható családnevek száma; összeveti a két kötet családneveit az 
1881-es angliai és wales-i népszámlálás névadataival, valamint a harmadik kiadásban 
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szereplı családneveket az 1998-as nagy-britanniai választási jegyzék névanyagával; 
végül a névegyezések és az összeírt lakosok számának aránya alapján a lakosság egésze 
által használt családnevek állományának szótárbeli lefedettségérıl nyilatkozik.  

CAROLE HOUGH tanulmánya (45–66) a történeti Cumberland, Westmorland és 
Lancashire megyék területérıl feljegyzett, nıi nevet vagy nıre utaló közszói alkotóele-
met tartalmazó helyneveket tipizál. Ezek a fıként kisebb jelentıségő földrajzi objektu-
mokat (pl. dőlıket, forrásokat, kutakat) jelölı helynevek a szerzı véleménye szerint reális 
képet adhatnak számunkra a közrendő nık által a helyi közösségekben egykor betöltött 
szerepekrıl. Az így nyert, más tudományágak számára is hasznos ismeretek egyéb forrá-
sokból ráadásul nem nagyon fejthetık ki, hiszen a vidéki nık múltbeli társadalmi helyze-
térıl a korai történeti feljegyzések gyakran hallgatnak. A győjtött helynévtörténeti adatok 
ugyanakkor egyes szavak elsı elıfordulását, nyelvjárási kötöttségét illetıen módosítani 
látszanak a nyelvészet bizonyos, eddig érvényesnek gondolt megállapításait is. 

GAVIN SMITH  (67–87) egy jellegzetes angol településnévtípus denotációjával kap-
csolatban elfogadott onomasztikai nézet újragondolására vállalkozik. A korábban meg-
fogalmazott vélemény szerint az -ingas végő helységnevek az angolszász hódítás során 
tevékenykedı hadurak „népé”-nek (rokonainak, katonáinak) legkorábbi állandó települé-
seit jelölték. SMITH  a Surrey megyében fennmaradt, -ingas-ra végzıdı helységnevek 
földrajzi megoszlása alapján ugyanakkor arra a következtetésre jut, hogy e nevek inkább 
a korabeli királyi vármegyék területével egybeesı egyházkerületek központjait azonosít-
hatták. Az -ingas népcsoportnév-képzı jelentése SMITH  véleménye szerint ’királyi és 
egyházi közösség’, ’a vármegye népe’ lehetett, s a 620-as és 680-as évek közötti idı-
szakban tudatosan kialakított egyházkerületi központok megnevezésekor használták.  

W. F. H. NICOLAISEN személyes hangvételő írása (89–98) a szerzı három és fél évti-
zedes kutatómunkája nyomán megfogalmazódott alaptételeket fejt ki. NICOLAISEN sze-
rint az írói névadás sajátosságait leírni kívánó kutató feladata elsısorban nem az, hogy a 
szépirodalmi szerzık alkotta tulajdonnevek vélhetı etimológiájának és az egyes nevek 
által jelölt szereplık, helyek, tárgyak stb. jellegzetességeinek összefüggéseit azonosítsa, 
hanem az, hogy a modern irodalomelmélet kívánalmainak megfelelıen a mővekben 
jelentkezı valós vagy fiktív nevek szövegbeli funkcióját vizsgálja, az olvasók által a ne-
veknek tulajdonított jelentéstartalmat felfejtse.  

RICHARD A. V. COX a Man-sziget helyneveit összegyőjtı, GEORGE BRODERICK által 
szerkesztett hétkötetes sorozatot („Placenames of the Isle of Man”, Tübingen: Max 
Niemeyer Verlag, 1994–2005) mutatja be (99–119). Az írás a Man-szigeti földrajzi ne-
vek nyelvi felépítésének jellemzıit is megvizsgálja, s az elemzés során a szerzı több 
helynév kapcsán a kötetekben közölt információkhoz képest kiegészítéseket, pontosítá-
sokat fogalmaz meg a névszerkezet, az etimológia tekintetében. A munka legnagyobb 
jelentıségét COX abban látja, hogy az anyanyelvként kihalt, a gael nyelvek közé tartozó 
Man-szigeti nyelv bizonyos sajátosságai a közreadott helyi földrajzinév-anyag megfelelı 
elemeinek segítségével a továbbiakban is tanulmányozhatók. 

Beszámolók. – A kötet ismerteti az SNSBI tizenhetedik tudományos konferenciájá-
nak (Edinburgh, 2008. április 4–7.) eseményeit. C. P. LEWIS a Litvániában rendezett 2. 
Nemzetközi Aleksandras Vanagas Konferencia (Vilnius, 2007. október 24–26.) esemé-
nyeirıl készített rövid beszámolót.  

Recenziók. – Bár a bemutatott mővek változatos témákat dolgoznak fel, mindnek van 
több-kevesebb névtani vonatkozása: találunk közöttük a középkori svéd személynevekkel 
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foglalkozó szótárt; a svéd személynevek szabályozásának történetérıl szóló összefogla-
lást; a kelták Európában fellelhetı archeológiai és helynévi nyomait bemutató atlaszt; a 
brit ıslakosoknak az angolszász hódítás idején fennálló helyzetét vizsgáló kötetet; a kö-
zépkori Suffolkról született munkát; a skóciai Fife területének helyneveit közreadó mő-
vet; a tulajdonnevek mai nyelvi rendszerben betöltött funkcióját, szófaji kategorizáció-
jának lehetıségei tanulmányozó kötetet; valamint a nemrégiben elhunyt Mary Higham 
válogatott írásait tartalmazó könyvet. 

Bibliográfia.  – A kötet a 2007-ben megjelent, Nagy-Britannia és Írország tulajdon-
neveivel (is) foglalkozó, fıként angol és német nyelvő történelmi, filológiai, névtani 
kiadványok, tanulmányok, recenziók bibliográfiájával zárul. Összeállítója, CAROLE HOUGH 
az angol nyelvő absztraktok alapján a Névtani Értesítıt is áttekintette a témakörbe vágó 
írások után kutatva, így a bibliográfia tartalmazza BÖLCSKEI ANDREA e magyar periodi-
kában megjelent, a differenciált angol településnevek korrelációs rendszerérıl írott dol-
gozatának adatait is. 

BÖLCSKEI ANDREA 

ACTA ONOMASTICA 49. (2008) 
Fıszerkesztı: MILAN  HARVALÍK  

Ústav pro jazyk český AV ČR, Praha, 2008. 387 lap  

1. A Cseh Köztársaság egyetlen névtani folyóirata a szokásos struktúrától eltérıen 
2008-ban egy köszöntı számmal örvendeztette meg a névtan iránt érdeklıdı nagykö-
zönséget. A köszöntı kötet ez esetben a 70. születésnapját ünnepelı Dr. Libuše 
Olivová-Nezbedová professzorasszonyt tisztelte meg, hasonlóképpen az 1999-ben 
megjelent kiadványhoz, mely az alapító Jan Svoboda munkásságát hivatott elismerni. 
A kötet 387 oldal terjedelmő, s összesen 50 tanulmányt tartalmaz. Ezek mindegyi-
kének bemutatására jelen ismertetés nem vállalkozhat; pusztán betekintést kíván nyúj-
tani a cseh névtan legújabb termésébe. A kötet fókuszában a hely- és személynevekkel 
kapcsolatos írások állnak, de olvashatunk egyéb névtani kérdésekrıl is. A cikkek több-
sége cseh nyelvő, de németül, lengyelül, szlovákul és oroszul írt is akad közöttük.  

2. A személynevek témakörébıl. – A tanulmánykötetet a fıszerkesztı, MILAN 
HARVALÍK  köszöntıcikke (10–2) nyitja; MARIE NOVÁKOVÁ  (12–25) és MILOSLAVA 
KNAPPOVÁ (181–6) írása pedig az ünnepelt publikációit méltatja. ZOFIA ABRAMOWICZ 
„Rítusok és szimbolizmus a zsidó személynevekben“ címő cikkének középpontjában a 
zsidó családnevek és hagyományok közötti kapcsolat áll (25–34). – Családnevek. A ha-
sonló témával foglalkozó LEONARDA DACEWICZ (Keresztény és zsidó vallásúak család-
neveirıl a XVIII. századi Északkelet-Lengyelországban; 91–8) megállapítja, hogy a 
vizsgált térben és idıben a lefrekventáltabb zsidó családnevek héber és jiddis ere-
detőek voltak, -owicz végzıdéssel megtoldva, míg ugyanezen feltételek között a keresz-
tény családnevek az -uk/-czuk szuffixummal zárultak; ezek körében jóval gyakoribb a 
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köznévi eredető névadás, mint a zsidó családnevek között. – Keresztnevek. MIROSLAV 
KAZÍK  munkája (166–73) a Stará Turá-i férfi keresztnevek vizsgálatát tőzte ki célul. A ku-
tatás során összesen 90 nevet tudott elkülöníteni, melyek közül a leggyakoribbak a 
Ján, a Milan és a Jaroslav voltak. VIDAN NIKOLIĆ tanulmányában (264–70) meg-
állapítja, hogy a görög eredető Irina elıször a 15. században bukkan fel a szerb nyelv-
ben Irina Katakuzin révén, aki késıbb megkapta az „Elátkozott Jerina” gúnynevet. Így 
az eredetileg ’béke’ jelentéső görög szó negatív konnotációval és megváltozott alakkal 
került a szerbbe. – A kötet számos bibliai hely- és személynévvel kapcsolatos munkát is 
közöl. Ilyen ROBERT DITTMANN munkája (106–16), de említhetı MILADA HOMOLKOVÁ 
tanulmánya is, amely a bibliai Syrtis névrıl bıvíti az olvasók ismereteit (135–43). VERA 
CHLÁDKOVÁ  írása a héber Noé névnek a cseh nyelvbe való integrálódását, a nyelvtör-
ténet során kialakult (Noel, -e/-a, -ovi és Nohel) és a 19–20. században állandósult 
változatait (Noe, Noema, Noemovi, Noemem) mutatja be részletesen (143–9). 
V IEROSLAVA LEITMANOVÁ a családi közeg névhasználatának kérdésérıl értekezik 
(218–24), míg SVATOPLUK PASTYRÍK a Bartoš-szótár személyneveirıl ad tájékoztatást 
(290–4).  

3. A helynevek témakörébıl. – ALEKSANDRA CIESLIKOWA a lengyel helynév-
változtatások jelenkori tendenciáiról számol be (71–7), MARIA CZAPLICKA-JEDLIKOWSKA 
pedig a bab’-i, babi’-a szavak jelentéseit vizsgálta különbözı földrajzi nevekben. A ta-
nulmány megszületését K. ZIERHOFFER és Z. ZIERHOFFER nemrég megjelent könyve 
inspirálta, melyben az ısi lengyel krónikák és kelet-szlavóniai dialektusok alaposabb 
vizsgálata során igazolták, hogy a baba szó eredetileg ’lápos, mocsaras, füves hely’ 
jelentésben szerepelt a földrajzi nevekben (77–85). MICHAELA CORNEJOVÁ tanul-
mánya olyan helyneveket vizsgál, melyeket igen korai, 11–13. századi latin nyelvő 
dokumentumok ıriztek meg. E nevek általában egyszerően és pontosan lokalizálható 
topográfiai objektumokhoz kapcsolódnak; többségükben egy szóból állnak, a szóalko-
tás módja azonban rámutat például az -ov(ý), -ica, -ava vagy -ec szuffixumok korai 
használatára (85–91). Német nyelven olvashatunk a Luhe helynévrıl ALBRECHT 
GREUBE és WOLFGANG JANKA  kutatásainak köszönhetıen (125–31). EWA JAKUS 
BORKOWA arra a kérdésre keresi a választ, hogy léteznek-e lengyel helynevek -la vég-
zıdéssel (154–62). IVAN LUTTERER „A Bevándorlók nyomai a texasi helynevekben” 
címő cikkében egy listát közöl olyan helynevekrıl, melyek cseh letelepedıkre utalnak 
(224–7). ZANETA PROCHÁZKOVÁ Robinson Crusoe szigetének helyneveirıl értekezik 
(294–9), míg JANA STEINKOVÁ a brat szó megjelenését vizsgálja a cseh helynevekben 
(308–14), PAVEL STEPAN pedig a -dlo szuffixum mibenlétét tanulmányozza ugyanezen 
körben (333–44).  

4. Az egyéb nevek témakörébıl. – LENKA GARANČOVSKÁnak a tejtermékek név-
adásáról szóló cikke a névadási procedúrát vizsgálja (116–25). LUMÍR KLIMES tanulmá-
nyában a vasúti alagutak neveirıl olvashatunk (173–5), VÁCLAV LÁBUS pedig az autó-
gyártók márkaneveirıl ír (különös tekintettel a Škoda egyes modelljeire) (212–8). 
ALEXANDRA SUPERANSKAJA (314–23) és RUDOLF ŠRÁMEK (323–33) munkája a névtani 
terminológiák kérdéskörébe enged betekintést. 

LABANCZ LINDA 
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NAMN OCH BYGD 95. (2007), 96. (2008) 
Fıszerkesztı: SVANTE STRANDBERG  

Kungl. Gustav Adolfs Akademien, Swedish Science Press,  
Uppsala, 2007. 168 lap; 2008. 231 lap 

1. A Namn och Bygd [Név és Vidék] címő folyóirat az onomasztika elsı periodikája. 
Elsı száma 1913-ban jelent meg Uppsalában; szerkesztıi ANDERS GRAPE, OSKAR LUNDBERG, 
JÖREN SAHLGREN és THORSTEN ANDERSSON voltak. Jelenleg SVANTE STRANDBERG irá-
nyításával jelenik meg. A folyóirat helynévtani tárgyú tanulmányok mellett kisebb írá-
sokat és recenziókat is tartalmaz. (A svéd névkutatásról GYİRFFY ERZSÉBET mun-
kájában olvashatunk bıvebben: Névtani Értesítı 29: 247–57).  

2. Tanulmányok. – 95. szám: T. ANDERSSON tanulmányából megtudhatjuk, hogy a 
svédben az Al- elem képzett tó- és folyónevekben a hömpölygı, áradó vízre, helynevek-
ben pedig az elárasztott földre utalhat (5–13). E. NYMAN  arról ír, hogy a Skandinavien és 
a Skåne földrajzi nevek a *skapjan- ’kárt okoz, tönkretesz’ igébıl jöttek létre (15–21). S. 
FRIDELL a középkorban, a -hög szóelemet még tartalmazó földrajzi nevekben (pl. Malmö, 
Grevie, Hyllie) végbement fonológiai változásokról és e nevek akkori stílusvariánsairól 
értekezik (23–8). L. ELMEVIK  egy svéd falu, Gödåker nevére két magyarázatot ad: a 
’termékeny föld’ vagy a ’pogány papnı’ jelentéső ósvéd szavakat véli felfedezni benne. 
Mindkét megoldás összefüggésbe hozható egyfajta termékenységi kultusszal (29–38). 
M. G. LARSSON azt bizonyítja, hogy Vallsgärde településnek volt egy korábbi neve: Vi, 
melynek jelentése ’szentély, templom’ (39–48). B. JØRGENSEN dán nyelven a dán Tølløse 
falu nevérıl értekezik, mely feltevése szerint a falu dombos felszínére utal (61–7). L. 
ELMEVIK  azt fejti ki, hogy a svéd Trosa város neve a Trosaån-folyó nevébıl eredez-
tethetı, melynek alapja a ’lomha’ jelentéső ısi skandináv szó (69–74). S. FRIDELL Lessebo 
település és a Läen-tó nevét a ’védett tó’ jelentéső Lä szóra mint közös eredetire vezeti 
vissza (75–81). S. NYSTRÖM tollából olvashatjuk M. LÖFDAHL Tanum kerület természe-
tes neveivel foglalkozó PhD-disszertációjának bírálatát (49–60). – 96. szám: Tíz helynévi 
témájú tanulmányt olvashatunk e kiadványban. T. ANDERSSON német nyelven a dán 
szigetek egy csoportjának összefoglaló nevérıl, Eygotaland-ról (5–11), L. ELMEVIK pedig 
a Gotland svéd sziget helyneveiben igen gyakori -städe, -städar szóelemrıl ír (13–24). H. 
BJORVAND az Oslo név eredetére ad több lehetséges magyarázatot (25–34). L. ELMEVIK 
azt bizonyítja, hogy a Tierp helynév jelentése ’kettévált orom’ (35–45). S. FRIDELL arra 
világít rá, hogy a Hå, Håtuna és Hahai helynevek közös tövének jelentése ’folyó vagy tó 
által elöntött terület’ (47–59). H. BJORVAND egy norvég tó, Mjær nevérıl azt állapítja 
meg, hogy szótöve a *mer-/*mar- ’összetör’, ami arra utal, hogy a tó partját kavicstör-
melék borítja (61–5). P. SJÖBLOM angol nyelven modern finn vállalatok neveinek struk-
túrájáról, jelentésérıl és funkciójáról ír (67–82), S. FRIDELL pedig a -löv szóelemet tar-
talmazó svéd helynevek osztályozásáról (83–7). S. STRANDBERG feltevése szerint a 
Bärle helynév jelentése ’folyó a meredek szakadéknál’ (89–93). S. FRIDELL azt fejti ki, 



FOLYÓIRATSZEMLE 298

hogy a Tjurken-tó nevének jelentése ’jó, kedves, jótékony’, mely feltehetıleg arra utal, 
hogy a tó bıvelkedett halakban (95–100).  

3. A tanulmányok után J. SANDNES (2007: 83–9), B. TJÄDER és K. ZILLIACUS mun-
kásságának méltatása olvasható (2008: 101–10). S. NYSTRÖM az észak-európai névkuta-
tás 2006-os (2007: 91–113), P. VIKSTRAND pedig 2007-es eredményeirıl ad összefoglalót 
(2008: 111–31). 

Adalékok. – E rovat a 96. szám újítása. S. FRIDDEL a Marsholm, S. STRANDBERG 
pedig a Frostågarden helynévrıl ír benne (133–8).  

Recenziók. – A két szám összesen 49 nemzetközi névtani kiadványt ismertet. 
A folyóiratot a szerzık elérhetısége, a beérkezett kiadványok felsorolása és a rövidí-

tésjegyzék zárja. A 96. szám továbbá közli a fent tárgyalt két számban szereplı helyne-
vek mutatóját is. 

HELTOVICS ÉVA 

STUDIA ANTHROPONYMICA SCANDINAVICA 
Tidskrift för nordisk personnamnsforskning. Swedish Science Press, Uppsala 

24. (2006) 143 lap, 25. (2007) 185 lap, 26. (2008) 169 lap 
Szerkesztık:  EVA BRYLLA – LENA PERSON 

1. Általános jellemzık. – Skandinávia és Finnország névtani folyóirata, a Studia 
Anthroponymica Scandinavica (a továbbiakban: SAS), elsısorban a személynevekkel 
kapcsolatos kutatásokra fókuszál. A folyóiratot THORSTEN ANDERSSON és LENA PETERSON 
alapította 1983-ban; 2001-tıl – a dán, a finn és a norvég társszerkesztıkkel (EVA VILLARSEN 
MELDGAARD, OLA STEMSHAUG, RITVA VALTAVUO -PFEIFER) együttmőködve – EVA 
BRYLLA  és LENA PETERSON, az uppsalai egyetem munkatársai szerkesztik. 

A SAS fı célja, hogy a skandináv névtani kutatásoknak adjon teret, de ritkábban an-
gol, német vagy orosz névtani tanulmányokat is megjelentet. A SAS a személynévkuta-
tásnak, illetve az ahhoz kapcsolódó társtudományoknak kíván tudományos fóruma lenni. 
A terminológiai és a módszertani kutatások mellett a névadással kapcsolatos demográfiai, 
etnológiai, genealógiai, történelmi, irodalmi, pszichológiai és vallástudományi munkákat 
is közöl. 

A folyóiratban megjelenı tanulmányok nyelve jellemzıen valamely skandináv nyelv 
(leggyakrabban a svéd), de olvashatunk német és angol nyelvő cikkeket is. A nem angol 
nyelvő munkák elıtt vagy után a tanulmányok rövid összefoglalóját olvashatjuk angolul. 

A folyóirat évente egyszer jelenik meg, 140–190 oldal terjedelemben. Az egyes kö-
tetekben jellemzıen négy-öt hosszabb tanulmány található, amelyeket a rövidebb ismer-
tetések és az éves szakirodalmi összefoglaló követ. Az ismertetésekben a skandináv és a 
nemzetközi névtani kutatások újabb eredményeit kísérhetjük figyelemmel. A benyújtott 
kéziratok kettıs, anonim lektoráláson mennek keresztül.  

Az alábbiakban három évfolyam (24–26) tartalmának az ismertetése következik. A be-
mutatott kötetekben olvasható tanulmányok többsége történeti névtannal és/vagy sze-
mélynévadással foglalkozik, de találhatunk terminológiai és módszertani munkákat is. 
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2. Történeti névtan és etimológia. – A történeti munkák közé tartozik EVERT 
MELEFORSnak a Jakob név gotlandi használatát ismertetı tanulmánya (24: 5–21). A szerzı 
az apostol nevének és névváltozatainak a korai népszerőségét és kelet-skandináviai elterje-
dését vizsgálja. Külön figyelemben részesíti a név Jakaupr alakját. Rámutat, hogy a fenti 
alakban elıforduló au hangkapcsolatot kizárólag a gotlandi rúnikus vésetekben lelhetjük 
fel. LENA PETERSON (25: 5–19) két személynévi végelem, az óskandináv -mundr és -mundi 
eredetével foglalkozik. A viking kor rúnikus anyagának alapos áttekintését követıen rávi-
lágít, hogy csak két személynév, az Āmundi és az Ōmundi sorolható az ógermán eredetőek 
közé. SCHRAMM hipotézisét követve rámutat, hogy a germán -mund- személynévelem 
eredetileg melléknév vagy ágens szerepő fınév lehetett (vö. *mundaz). Másik tanulmá-
nyában (26: 47–51) a Hyggiolf név eredetét és variációit vizsgálja. Megállapítja, hogy az 
eddigi feltételezésekkel ellentétben az ósvéd Hyggiolf személynév visszavezethetı a ger-
mán *Hu—i-wulfaz névre. Óskandináv névtannal, a Mordhi, a *Mardhi és a MCrdhr sze-
mélynevekkel foglalkozik STEFAN JACOBSON munkája (25: 21–51) is. A szerzı amellett 
érvel, hogy míg az óskandináv MCrdhr, Marth, Mardh és Martha férfinevek az óskandi-
náv mCrdhr származékai, addig a mortha az óskandináv mordh szóra vezethetı vissza. 
Ugyancsak etimológiai tárgyú MAGNUS KÄLLSTRÖM Sö 333 rúnakı-vizsgálata (25: 53–9), 
melyben rávilágít, hogy az eski szekvencia korábbi Ǽskæll-interpretációja helytelen, s 
helyette az ǼsgæiRR-rekonstrukció mellett érvel. Másik munkájában két viking kori fel-
iratdarab közötti összefüggésre hívja fel az olvasó figyelmét (25: 35–45). Rámutat, hogy 
az upplandi Kungs-Husby templom rúnaköve, valamint a Kungs-Husby falu rúnaköve 
ugyanazon kı darabjai; ez lehetıvé teszi az eredeti rúnikus szöveg szinte teljes rekonst-
rukcióját. Bizonyítja, hogy a rúnakövet egy Kaupmadhr nevő személynek állították; a kı 
egyben e név legkorábbi elıfordulási helye is. E személy nagy valószínőséggel Husby 
városában élt, ahol e kı ma is fellelhetı. STAFFAN FRIDELL kutatásában (26: 25–33) négy 
-thiaudh végzıdéső ógót nıi név, a Botthiaudh, Halldiaudh, Rodhiaudh és Sigdhiaudh 
eredetét vizsgálja. Ezek a nevek kizárólag az ógotlandi idıszakra jellemzıek, s nem 
rendelkeznek óskandináv megfelelıvel. A morféma eredetével kapcsolatban számos el-
mélet létezik. FRIDELL az óskandináv ’emberek’ vagy ’nemzet’ jelentéső thjódh fınévbıl 
való származását szemantikai alapokon elveti, és a ’jó, szelíd’ jelentéső ógót *thiaudhr 
melléknevet tartja a név etimonjának.  

3. Névadási és névválasztási szokások. – A személynévadás témakörébe tartozik 
KATHARINA LEIBRING dolgozata (26: 53–72). LEIBRING a 18. századi, személynévadás 
szempontjából Svédországban egyhangú korszak névtani szegénységének az okait vizs-
gálja. Megállapítja, hogy a svéd vidék a 18. században és a 19. század elején a névadás 
„sírhelye” volt, a vasmunkások mobilizációjával azonban névállománya változatosabb 
lett. Névadással és névválasztással foglalkozik DAMARIS NÜBLING és KONRAD KUNZE 
(24: 53–85). Kutatásukban a Müller, a Meyer és a Schmidt német családnevek kialakulá-
sát és földrajzi elterjedését vizsgálják. Elsıdleges céljuk egy számítógépes családnév-
földrajz kifejlesztése a német családnévatlasz-projekt keretében. A muszlim személynevek 
dániai elterjedését, megoszlását és terminológiai kérdéseit tárgyalja EVA V ILLARSEN 
MELDGAARD (24: 87–94). A szerzı összesen 1125, Dániában használatos muszlim sze-
mélynevet vizsgál meg. Felállítja, majd a névjelentésekkel összefüggésben értékeli a 
vizsgált nevek nemek szerinti gyakorisági sorrendjét. GUDHRÚN KVARAN  a keresztény 
nıi nevek izlandi elterjedését vizsgálja, az 1703-as népszámlálástól a 20. század végéig 
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(25: 61–74). A bibliai eredető neveket nemcsak idıbeli, hanem területi eloszlásuk 
szerint is csoportosítja, s rámutat, hogy a keresztény nevek elsısorban az ország 
nyugati területein voltak népszerőek. Korpuszában 25 név szerepel, közülük azonban 
ma mindössze 13 használatos. FJODOR USPENSKIJ a Rurik-dinasztia névadási hagyo-
mányait vizsgálja (26: 5–21). Bemutatja, hogy a premongol idıszakra jellemzı világi-
keresztény kettıs névadást miként váltja fel (a kettıs név megtartása mellett) a teljes-
ségében keresztény nevek sora. USPENSKIJ arra is rávilágít, hogy a névadás miként 
determinálta az utód helyét az Oroszország elsı cárjait adó uralkodóházon belül, s ily 
módon miként vált a névadás története a Rurik-dinasztia történelmévé. Irodalmi név-
adással foglalkozik EMILIA ALDRIN (25: 75–93): Klas Östergen „En decemberdröm” 
címő forgatókönyvében a névadási típusok és mintázatok mellett a funkciók szerepét, 
illetve a mozgófilm névadási sajátosságait is vizsgálja. A dolgozat a hagyományos 
statisztikai elemzés és értékelés mellett kitér a metodológiai problémákra, valamint 
azok lehetséges megoldásaira is.  

4. Terminológia, módszertan és jogszabályozás. – A terminológiai kutatások közé 
tartozik THORSTEN ANDERSON tanulmánya (24: 95–8), amelyben egy terminológiai hiá-
nyosságra hívja fel a figyelmünket: a patronym és a matronym fogalmak közös elneve-
zését keresi. Lehetséges megoldásként a görög gononym és a latin-görög parentonym 
kifejezéseket javasolja, a kettı közül is inkább az utóbbi mellett érvelve. A skandináv 
névtannal kapcsolatos terminológiai kutatások összefoglalását kínálja EVA BRYLLA  és 
V IBEKE DALBERG dolgozata (25: 119–24). A tanulmány elsıdleges célja az összskandi-
náv NORNA projekt bemutatása, amelynek során a skandináv országokban (illetve Finn-
országban) 1960-tól megjelenı névtani munkák többnyelvő terminológiai tárát építik ki. 
M ICHAEL LERCHE NIELSEN tanulmánya (25: 95–117) a 2006-ban elfogadott dán sze-
mélynévtörvény történelmi és kulturális hátterével foglalkozik. Rámutat, hogy a korábbi 
törvényekkel szemben a 2006-os jogszabályozás kevésbé megkötı, és jóval egyszerőbb 
lehetıséget kínál a névváltoztatásra. Legjelentısebb eredményének a szabad névváltoz-
tatást tekinti, amellyel már az elsı évben 115 ezer állampolgár élt. – A SAS 2008-as 
számában szerepel két hosszabb értekezés, amely a skandináv névtani kutatások általá-
nos kérdéseivel foglalkozik. STAFFAN NYSTRÖM és MATS WAHLBERG a névtani kutatá-
sok jelenlegi állapotát méri fel és értékeli az észak-európai országokban, valamint lehe-
tıségeket keres, illetve kínál jövıbeli kutatásokra (26: 75–88; 26: 89–110). Mindkét 
dolgozat elsıdleges célja a skandináv, s azon belül a svéd névtudomány területeinek az 
áttekintése a 19. századtól máig; emellett az egyes névtani alterületek tudományos célú 
kategorizációjával is foglalkoznak. NYSTRÖM kiemeli az országok közti együttmőködé-
sek szükségességét, míg WAHLBERG a szociológia és a névtudomány szorosabb együtt-
mőködését szorgalmazza. 

5. Rövid ismertetések. – A tanulmányokat mindegyik számban tíz-húsz ismertetés 
követi. A kötetek között találhatunk számos névtani szakkönyvet és konferenciakiadványt, 
de olvashatjuk tudományos folyóiratok bemutatását is. A középpontban skandináv, illetve 
finn szakirodalmi munkák állnak, de a folyóirat a Skandinávián kívüli névtani munkák 
eredményeit is igyekszik figyelemmel kísérni.  

PAPP KORNÉLIA 
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ORTNAMNSSÄLLSKAPETS I UPPSALA ÅRSSKRIFT (2008) 
Szerkesztık: M ATS WAHLBERG – KATHARINA LEIBRING – STAFFAN NYSTRÖM 

Ortnamnssällskapet i Uppsala, Uppsala, 2008. 115 lap 

1. Az IVAR MODÉER által 1931-ben alapított svéd névtani folyóirat 2008-as kötete 
11 tanulmányt és két megemlékezı írást tartalmaz. A folyóirat ez évi számát Karl Inge 
Sandred tiszteletére ajánlották a szerzık. 

2. Tanulmányok. – A folyóiratban szereplı 11 tanulmány nagy része helynévi té-
májú: LENNART ELMEVIK  egy a Södermanland keleti részén fekvı falu, Trössla nevének 
eredetét kutatja. Tanulmányában egy 14. századi adatból indul ki, s arra a következtetésre 
jut, hogy a Trössla név régi izlandi eredetre tekinthet vissza (25–9). STAFFAN FRIDELL 
mindkét írásában egy-egy svéd falu nevének alakulásáról számol be. Marstalla (Svédor-
szág, Uppland) nevét közvetlenül az ósvéd *marstall szóra vezeti vissza, mely rokon az 
óangol meresteall ’állóvíz’ kifejezéssel. Ez utóbbi jelentése hőebben adja vissza a falu 
jelenkori képét, hiszen az áradások következtében gyakran alakul ki idıszakos tó a köze-
lében (37–42); Möjbro neve pedig feltételezése szerint viking kori hagyományokat rejt 
magában (43–51). Egy Mälaren-tó környéki fémdetektoros kutatás kapcsán MARTIN 
RUNDKVIST és PER VIKSTRAND ókeresztény eredető helynevekre lettek figyelmesek 
(például Sankt Olofsåkern); írásukban ezekrıl, valamint az ott talált leletekrıl számolnak 
be (65–78). Södermanland településneveit veszi számba SVANTE STRANDBERG. Megfi-
gyelése szerint ezek a kis és fiatal települések fıként átvett nevekkel rendelkeznek, me-
lyek között elıfordul bibliai név (Jeriko), más országbeli terület neve (Pommern), de 
akár svéd városokhoz, palotákhoz kapcsolható név is (például Torshälla) (79–88). MATS 
WAHLBERG tanulmányában azt mutatja be, hogy az ıskori ismeretek hogyan jelennek 
meg a helynevekben. Elemzésében érinti a vadászat és a csapdaállítás, az út- és a hídépí-
tés, valamint a vasfeldolgozás területeit (89–102). 

 A kötetben két tanulmány választotta témájául a személynevek vizsgálatát. EVA  
BRYLLA  a svéd családnevekrıl ír, különös tekintettel a helyesírásra. Említést tesz a svéd 
névkészletre jellemzı hagyományokról, mint például az ä hang írásbeli helyettesítése e-
vel, vagy akár a h és z betők díszítı funkciója (9–14). A másik személynévi témájú cikk-
ben SONJA ENTZENBERG a Svédországban használatos írói ál- és mővésznevek 1870–1920 
közötti használatáról értekezik; ebben az idıszakban tértek át az írók elıször az álnevek, 
majd a teljes nevek használatára (29–35). LENNART ELMEVIK  másik írása az oster-
götlandi síremléken található uilinsÞat feliratot értelmezi a névtan segítségével. Különfé-
le magyarázatok léteznek: az egyik egy férfinevet sejt mögötte, míg egy másik az akar 
ige személyragos alakját. A szerzı véleménye szerint az uilin férfinév, mely egy ’tehet-
séges a varázslásban’ jelentéső melléknévbıl származik (22–4). KATHARINA  LEIBRING 
egy összeírás alapján a századforduló környékén elıforduló szarvasmarhaneveken kívül 
az olyan, itt elıforduló tipikus névadási módokat is vizsgálja, mint például a férfinévbıl 
képzett nıi név vagy az átlagos nıi nevek különbözı változatai (51–6). STAFFAN 
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NYSTRÖM egy 2008-as elıadás írásos változatában egyéni környezetébıl vett példákon 
keresztül jut általános névtani következtetésekre (57–64). 

 A kötet végén két megemlékezést olvashatunk. LENNART ELMEVIK  Karl Inge Sandredre 
emlékezik életének rövid bemutatásával (103–6), STAFFAN NYSTRÖM pedig Nils-Gustaf 
Stahre munkásságát foglalja össze az elhunyt tiszteletére (107–10). A kötet a folyóirat 
munkatársainak bemutatásával és a szerzıknek szóló tudnivalók ismertetésével zárul.  

KLEIN LAURA 

ZUNAMEN/SURNAMES 3. (2008) 
Zeitschrift für Namenforschung/Journal of Name Studies 

Fıszerkesztı: SILVIO BRENDLER 
Baar-Verlag, Hamburg, 200 lap 

1. A folyóirat az elızı évekhez hasonlóan két füzetben jelent meg, és rovatai is a 
megszokottak: tanulmányok, kisebb közlemények, köszöntések és visszaemlékezések, 
ismertetések. A fıszerkesztı, SILVIO BRENDLER bevezetı írásaiban egyrészt a német csa-
ládnévanyagot jelentısen gazdagító keleti nyelvekkel foglalkozó tanulmányokat ajánlja 
az olvasók figyelmébe (5–6), másrészt arra int, hogy a családnév (Familienname) és a 
vezetéknév (Nachname) terminus nem mindig helyettesítheti egymást; jó példa rá az 
izlandi névrendszer (l. alább). 

2. A két kötetben található nyolc tanulmány többsége német nyelvő. Az egyetlen ki-
vételt ALMA RAGUSKAITö (29–37) eredetileg litván nyelven íródott munkája jelenti, 
amelyet a folyóirat angol fordításban közöl. A szerzı a legnagyobb litván városok 16–18. 
századi iratai alapján megállapítja, hogy a családnevek használata a különbözı társadalmi 
rétegeknél különbözı idıben jelenik és szilárdul meg: elıször a nemességnél, utána a 
városi polgárságnál, legvégül a parasztságnál talál öröklıdı családneveket a források-
ban. Szintén távoli vidékre kalauzol bennünket GUÐRÚN KVARAN, aki az izlandi vezeték-
nevek történetét és a törvényi szabályozás körüli vitákat követi nyomon a kezdetektıl 
napjainkig (114–23). A tanulmány végkövetkeztetése az, hogy bár Izlandon még ma is 
az apai és az anyai nevek tradíciója a legerısebb, és a névtörvény legújabb változatának 
értelmében még mindig nem lehet fölvenni családnevet, a betelepülı külföldiek növekvı 
számának köszönhetıen a családnevek száma mégis folyamatosan nı, így új névrendszer 
van születıben. 

ANDREA BRENDLER egyik tanulmánya (8–28) a németbe bekerült olasz családneve-
ket vizsgálja. Elıször a 12–13. században megindult németországi olasz bevándorlás 
történetét vázolja fel, majd szinkrón vizsgálattal állapítja meg, hogy az olasz nevek ma 
gyakran az eredeti írásmóddal és az eredetihez hasonló kiejtéssel használatosak a német 
környezetben, de nem ritka az írásforma németesedése és a hangsúlyozás megváltozása 
sem. A szerzı másik írása (108–12) Benito Pérez Galdós „Tristana” címő regényét vizs-
gálja névtani szempontból: a regénybıl idézett részletekkel igazolja, hogy a fıhıs, Tristana 
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Reluz vezeték- és utónevének komplex kapcsolata (triste ’szomorú, bánat’, relucir ’csil-
log, ragyog’) hogyan tükrözıdik a cselekmény síkján. 

CHRISTIANE SCHILLER (38–58) a német családnevek között nem túl gyakori, ám a 
viselık számát tekintve mégis számottevı elıfordulású porosz-litvániai eredető család-
neveknek és azok rendszerének történeti változását mutatja be. A tanulmány a régi né-
gyes tagolódással (férfi családnév, asszonynév, férfi és nıi apai név) és a modern hármas 
rendszerrel (családnév, asszonynév, nıi apai név), a Németországban fellelhetı porosz-
litván eredető nevek történeti rétegeivel, a németesedésnek, valamint a családnevekbıl 
alkotott apai névi és kicsinyítı képzıs alakoknak a formai jellemzıivel és a nevek moti-
vációs köreivel is foglalkozik. 

WALTER WENZEL egyik írása (59–74) egy ritkán kutatott terület, az óvónevekbıl 
alakult családnevek kérdéseit elemzi. Vizsgálati anyagát a szerzı két, szorb személyne-
veket bemutató monográfiájának ne- és ni- tagadópartikulát tartalmazó, valamint bizo-
nyos állat- és növénynevekbıl alakult családnevei adják. Szintén elsısorban a szorb 
nevekre fókuszál WENZEL másik, színes térképmellékletekkel ellátott tanulmánya (151–65), 
amelyben a német erdei méhészek nyugati szláv eredető családnévanyagát vizsgálja 14–18. 
századi források alapján. 

A Zunamen 2008-as évfolyamának van magyar vonatkozású munkája is, VINCZE 
LÁSZLÓé, aki a magyar családnévkutatás történetét foglalja össze (124–49). Tanulmá-
nyának elején a magyar családnévrendszer alakulásának legfontosabb korszakait vázolja 
fel, majd történeti és leíró családnévgyőjteményeket mutat be. Az utóbbi csoportba tar-
tozó, 1975–2004 között megjelent, egy-egy település személynévanyagát átfogó 374 
munkát (vár)megyénként felsorolva közli. Ezt követıen röviden szól a 19. századi csa-
ládnévkutatásokról, majd jóval részletesebben a 20. századi vizsgálatokról, külön hang-
súlyozva a jelenkori leíró kutatások eredményeit, módszereit és távlatait. Végül szót ejt a 
magyar családnévkutatások problémáiról és fıbb feladatairól is. A tanulmányt gazdag 
irodalomjegyzék egészíti ki. 

3. A kisebb közlemények rovatában (76–8 és 168–72) SILVIO BRENDLER fejtegeti 
két részben a Történeti német keresztnévkönyv és a német családnévkutatás viszonyát, 
és rámutat az együttmőködés szükségességére. 

A folyóirat Willy van Langendonkot 70., Jürgen Udolphot 65. születésnapja alkal-
mából köszönti (80–8), és tiszteleg a 2008-ban elhunyt Henrike Knörr emléke elıtt 
(175–7). 

Mindkét kötetet ismertetések zárják (89–100, 179–200), amelyek angol, amerikai, 
német, olasz, litván és bolgár névtani munkákat mutatnak be. 

KOZMA JUDIT 


