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változtatásait elemezte különbözı szempontokból: a névválasztást mint akkulturációs stratégiát, 
illetve zsidók névváltoztatásait a XIX. századi Magyarországon és Ausztriában. A magyar-
országi kisebbségek után a határainkon túl élı magyar kisebbségek névváltoztatási lehetıségeit, 
sajátosságait ismerhette meg a hallgatóság: VÖRÖS FERENC a névhelyreállítás jelenségét 
szlovákiai példákon keresztül ismertette, HOCHBAUER MÁRIA pedig a rendszerváltozás utáni 
erdélyi magyar névváltoztatások jellemzıit tárgyalta. BENCE ERIKA elıadásában a vajdasági 
magyar irodalom alkotóinak névváltoztatásait mutatta be. 

A péntek délutáni elıadók egy-egy szőkebb tájegység családnév-változtatási kérdéseit 
állították a figyelem középpontjába. FÜLÖP LÁSZLÓ Kaposvár környékének, VARGA JÓZSEFNÉ 

HORVÁTH MÁRIA Gyır és MIZSER LAJOS a nyíregyházi tirpákok névváltoztatásait tárgyaló 
elıadása Magyarország három különbözı vidékének jellegzetességeit világította meg. Az 
utóbbi elıadáshoz hasonlóan NAGY IMRE GÁBOR nemcsak földrajzilag, hanem társadalom-
szerkezetileg is kiemelt egy meghatározott csoportot: a Somogy és Baranya megyei köz-
igazgatási tisztviselık 1933. évi névváltoztatásait ismertette eddig feldolgozatlan levéltári 
anyagok alapján. 

Magyarország és a magyarság határain túlra tekintett a második nap két utolsó elıadá-
sa: BÁNYAI V IKTÓRIA  a névhéberesítés társadalomtörténeti és nyelvi vonatkozásait, míg 
FÁBIÁN ZSUZSANNA az olaszországi névváltoztatások jellemzıit vázolta fel. 

A zárónapon – mintegy keretbe foglalva a szimpóziumot – ismét áttekintıbb jellegő 
elıadásokat hallhattak az érdeklıdık. JUHÁSZ DEZSİ a családnév-változtatások múltidézı 
névízlését mutatta be, T. SOMOGYI MAGDA az írói névadás névváltoztatásairól nyújtott átte-
kintést, MIKESY GÁBOR térképlapokon szemléltette az 1895-ös névmagyarosítások földrajzi 
eloszlását, végül SZABÓ ZSUZSANNA KATALIN  a hivatalos névváltoztatások jogtörténeti 
hátterét világította meg. 

A program FARKAS TAMÁSnak a szervezık képviseletében elmondott zárszavával fe-
jezıdött be. 

3. Az elıadások magyar nyelvő, angol tartalmi kivonattal ellátott szövegét tartalmazó 
kötet késıbb fog megjelenni, s reményeink szerint új távlatokat, ötleteket, irányokat ad majd 
a témakör kutatásának. 

KOZMA JUDIT 

Elindult az Anyanyelv-pedagógia címő elektronikus folyóirat 

2008 júliusában megjelent az Anyanyelv-pedagógia címő elektronikus folyóirat elsı 
száma a világhálón: www.anyanyelv-pedagogia.hu. A folyóiratot a Magyar Nyelvtudomá-
nyi Társaság Magyartanári Tagozata gondozza és adja ki évi négy alkalommal. Szakmai 
védnöke a Szemere Gyula anyanyelv-pedagógiai kutatócsoport, valamint az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán megalakult Szakmódszertani Központ. 

A folyóirat egyrészt elméleti, másrészt gyakorlati segítséget kíván nyújtani a magyar 
és a nem magyar szakos pedagógusoknak ahhoz, hogy minél eredményesebben fejlesszék a 
diákok anyanyelvi kultúráját, nyelvhasználatát. A szerkesztık és a szerzık arra törekednek, 
hogy minél aktuálisabb és minél színvonalasabb írásokat kínáljanak az érdeklıdıknek. 
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Olyan kérdéseket vetnek fel, és olyan problémákat tárgyalnak, amelyek a pedagógusok min-
dennapi munkáját is segítik. A folyóirat tartalmát az olvasók ingyen tölthetik le a honlapról, 
így igen sok pedagógushoz juthatnak el a megjelenı írások és gyakorlatsorok. 

A Tanulmányok rovat elsısorban elméleti anyanyelv-pedagógiai tanulmányokat kínál. 
A Mőhely rovatban a gyakorlati nevelımunkát szolgáló segédanyagok, gyakorlatsorok ol-
vashatók. A Szemle rovatban az anyanyelvi neveléshez is kapcsolódó új könyveket, folyó-
iratokat és szakmai honlapokat mutatnak be. A Kitekintı rovat a külföldön megjelent anya-
nyelv-pedagógiai kiadványokról, külföldi szakmai eseményekrıl és kutatási eredményekrıl 
tartalmaz ismertetıket. A Mozaik rovat néhány lezajlott hazai anyanyelv-pedagógiai szak-
mai programról számol be. A folyamatosan frissülı Naptár rovat jövıbeli anyanyelv-
pedagógiai eseményekrıl, rendezvényekrıl ad hírt. 

A szerkesztık bíznak abban, hogy a szerzık között köszönthetik a szakma jeles képvi-
selıit, az egyetemi, fıiskolai tanszékeken és a doktori iskolákban készülı dolgozatok alko-
tóit, valamint a kiváló gyakorló pedagógusokat is. Számítanak az olvasók, a pedagógusok 
érdeklıdésére, hiszen az ı közremőködésük is szükséges ahhoz, hogy a folyóirat elérje cél-
ját: az anyanyelvi nevelés fejlıdésének ösztönzıje, szakmai támogatója legyen. 

ANTALNÉ SZABÓ ÁGNES 

L E VÉ LS ZE K R É N Y  

N. Fodor János írja. A Magyar Nyelv elızı számában (MNy. 104: 254–6) megje-
lent „Egy német ajkú deák által lejegyzett szabolcsi összeírás a XVI. század elsı évtizedei-
bıl” c. forrásközlésemben az -us ~ -os rövidítés karaktere (9) sajnálatos módon nem jelent 
meg a nyomtatásban, így az összeírásban szereplı nevek némelyike nehezen értelmezhetı. 
A hibásan megjelent nevek a következık: Tas községben Jan9 ÿwhaÅ, Pátrohán thot mÿhal 
ÿan9, gergel pÿr9, alfẃldÿ ÿan9, ambr9 hegedẃÅ, Ajakon ÿan9 czonka, ÿan9 wÿda, Pap köz-
ségben dÿen9 vrdeg, jan9 koacÅ, hŭÅÅtÿ ÿan9nÿ, ambr9 wÿteÅ, Kálongán marta ÿan9nÿ, 
Tuzséron ambr9 gal. A fıszövegben található hivatkozás (254. l.) helyesen: 1560: OL. Mik-
rofilmtár 9779. doboz. 


