
rásokban; a szerző szerint azért, mert kirívó nyelvjárási sajátság, és így „az 
írásbeliségbe nehezen kerülhetett be" (199). 

Végül a nyelvi normára vonatkozó vizsgálódások azt mutatják, hogy a 
XVI. században a megye területén már megvolt a törekvés egy magasabb nyelvi 
szint alkalmazására. E. ABAFFY ennek a törekvésnek három típusát különíti el. 
A z első csoportba tartozó szerzők igyekeznek kerülni a kirívó nyelvjárási je
lenségeket. A másodikba tartozók kerülnek minden tipikusan Sopron megyei 
nyelvjárási sajátságot, és ezeknek a nyelve áll viszonylag legközelebb a mai 
köznyelvhez. A harmadik csoportba sorolhatók azok a szerzők, akik egy 
másik nyelvtípust tartanak követendő példának (200). így például a vizsgált 
források között olyanok is vannak, amelyek Baranya megyei ó'-zést mutatnak. 
A szerző szerint ez a Baranya megyei ö-zés hatásának tulajdonítható, amely a 
menekültek révén jutott el Sopron megyéig, és a tanítók, papok, valamint a 
korabeli ismert irodalom nyelvének hatására emelkedett követendő példává 
(205—10). Ebbe a típusba tartozik Wathay Ferenc munkáinak nyelve is (210— 
6). Természetesen ezek a magasabb nyelvi szintek nem voltak kötelező érvé
nyűek. Érdekes, hogy az irodalmi jellegű o-ző norma sem volt hosszú életű ezen 
a területen, mert a XVII. század második harmadától már nincs folytatása 
(218). 

A szerző a vizsgált terület nyelvjárását a rendelkezésére álló adatok alap
ján körültekintő módon igyekezett megrajzolni. Eredményei igazoltaknak és 
bizonyítottaknak tekinthetők, bár egyes jelenségekre vonatkozóan nincs szá
mottevő mennyiségű adat. Éppen ezért következtetéseit nagyfokú óvatosság 
jellemzi. Megemlítjük még, hogy néhány hiba maradt a kötetben. így például 
azt olvashatjuk, hogy Wathay önéletírásának a nyelve „a XVII. század végi 
Vágra lokalizálható" (212), helyesen: a XVI. század végi...; másutt ilyen 
nyomdahibák találhatók: /M/zWdrozva (5), fóv^ge/M (49), faWW»yd6g/z (192), 
Wfoj/zafzgoW/ (198) stb. Ezek azonban nem kisebbítik a könyv értékét. 

JAKAB LÁSZLÓ 

Szovjet helynévtudományi müvekről 

A földrajzi nevek iránt az utóbbi években világszerte megnövekedett az 
érdeklődés. A Szovjetunióban is erőteljes fejlődésnek indult a helynévtan, a 
toponimika. Erre mutat különféle helynévkutató bizottságok megalakulása a 
nagyobb városokban: Moszkvában, Szverdlovszkban, Tomszkban, Kijevben, 
Vilniuszban, Rigában, Tallinban, Lvovban stb.; a toponimikának fakultatív 
tárgyként való beiktatása néhány felsőfokú oktatási intézmény tantervébe, s 
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ilyen tárgyú egyetemi előadások tartása. Erre vall még a toponimikai tanácsko
zások, helynévkutató expedíciók és nem utolsósorban a helynevekről szóló 
közlemények számának örvendetes megszaporodása. Míg korábban e tárgy
körben összefoglaló művek szinte alig születtek, az 1965-ös évben három ilyen 
kiadvány is napvilágot látott. Bár e könyvek szerzője, módszere, felépítése stb. 
különböző, közös céljuk a helynévtannak, mint önálló tudományágnak az el
ismertetése és bemutatása. Ezekről kívánunk az alábbiakban szót ejteni. 

1. V. A. ZsucsKEVics: Toponyimika. Minszk, 1965. Izd. Vüszsaja Skola. 
3241. 

Ez a munka a mai helynévkutatástól felvetett problémák özönéből azokat 
választotta ki, amelyek elsősorban a földrajztudományt érdeklik. N e m tér ki 
hipotézisekre, vitás kérdésekre, mint a helynevek filológus tanulmányozói. 
A szerző bevezetőjének fő célja annak bemutatása, hogy a földrajzi nevek 
összessége nem véletlen adathalmaz, hanem általános — ámbár eléggé össze
tett, ellentmondásos — törvényeknek van alávetve. 

A z általános bevezető rész a helynévtan tárgyának meghatározásával, a 
többi tudományoktól való elválasztásával kezdődik. A helynévkutatás törté
netével kapcsolatosan nagy fontosságot tulajdonít a gyakorlati szükségletek
nek, főleg a földrajzi felfedezéseknek. A z orosz toponimika fejlődésében a leg
fontosabb lépcsőfoknak tekinti az 1850—1885 között kiadott öt kötetes orosz 
földrajzi—statisztikai szótárt, BARSZOV 1873-ban megjelent, orosz történeti 
földrajzzal foglalkozó könyvét, valamint BEREZIN 1894-ben kiadott helynév
tudományi művét. Megemlíti, hogy az 1904-ben alakult Kartográfiai Bizott
ságban már olyan szakemberek kutatták a helynevek átírásának a kérdéseit, 
mint SAHMATov, RuDNYEV vagy BAUDOIN DE CouRTENAY. A földrajzi nevek 
főleg konzervativizmusuk révén nagy fontosságúak a történet- és nyelvtudo
mányban: felhasználási lehetőségeik itt szinte korlátlanok. A nyelvészek fel
adata az új névadás, illetőleg az idegen földrajzi nevek átírása is. Ez utóbbinak 
a gyakorlatban kialakult típusait részletesen ismerteti a szerző. A toponimika 
forrásai közé sorolja a speciális helynévtani irodalmon kívül a térképeket és 
azok mutatóit, a lakott területek jegyzékeit (helységnévtárak, menetrendek, 
címtárak, egyéb adminisztratív jegyzékek); a néprajzi, helynévtani és nyelvé
szeti kutatóutak anyagát és egyéb archivális iratokat (évkönyvek, leltárak stb.). 

A földrajzi neveket a könyv nyelvészeti, történeti és földrajzi szempontból 
osztja fel. A nyelvészeti osztályozást aszerint végzi, hogy melyik nyelvből ered 
a helynév, s milyen sajátosságai vannak alaktanilag és etimológiailag. Itt teszi 
a szerző azt a lexikai jellegű megjegyzést, hogy igealak és absztrakt jelentésű 
szó a helynevek között alig található. A z ideális helynévmagyarázat — sze
rinte — bemutatná, hogy: 1. Milyen objektumokat nevez meg a név; 2. Ho
gyan, milyen nyelven és nyelvi eszközökkel történik a névadás; 3. Miért éppen 
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így nevezik az objektumot, mi a név magyarázata. A fentiekkel igazolja a hely
névtannak a tudományok között elfoglalt helyéről alkotott nézeteit. 

A helynevek az idők folyamán bizonyos nyelvi törvényeknek engedelmes
kedve, átalakulnak. Ennek okairól, valamint néhány egymás után következő 
transzformációs fokozatról részletesebben is szól. Leggyakoribbak a kisebb 
fonetikai változások, tipikus például a megrövidülés, de a nyelv természetes 
fejlődésének velejárójaként sokkal bonyolultabb változások is végbemehetnek. 
Sokszor a név átértelmezése, elírása vagy hivatalos névadás az átalakulás oka. 

Fontos fejezete a könyvnek a toponimikai háttér és spektrum, valamint a 
toponimikai rétegek, típusok és formánsok térképekkel, rajzokkal, grafiko
nokkal gazdagon szemléltetett bemutatása. A spektrum egy terület teljes név
anyaga a maga történeti és nyelvi sokféleségével. A háttér a nevek zömét adó, 
e g y néptől származó anyag, melyen más eredetű foltok, pontok mutatkoz
hatnak. A népesség cserélődésével rakódnak egymásra a névrétegek. A nevek 
nyelvi megszerkesztettségének alapján formálódnak ki a névtípusok, s az eze
ket összegező névtani modellek. A helynévkutatás módszereinek rövid össze
foglalásában a nyelvészeti elemzés, az összehasonlító-történeti, a kartográfiai 
és egyéb földrajzi módszereken kívül nagy jelentőséget tulajdonít a szerző a 
modern statisztikai módszereknek is, melyek az előbbiekkel együtt még nagy 
eredményeket hozhatnak a jövőben. 

ZsucsKEVics könyvének többi fejezete — az általános részben elméletileg 
kifejtett alapelvek gyakorlati alkalmazásával — a Szovjetunió, majd az egész 
Föld legtipikusabb helyneveit értelmezi röviden. Hazájával természetesen bő
vebben foglalkozik. A z ország névanyagának általános áttekintése után kör
zetenként tárgyalja a helyneveket. Megállapítja, hogy százalékos arányban me
lyik nyelvből erednek a vizsgált terület elnevezései, milyen a tipikus névadás, 
és miféle objektumokat illetnek ezekkel a nevekkel. A helynévrétegeket raj
zokkal is szemlélteti, ahol szükségesnek látszik. A z Urál vidékének helynév
anyaga például szerinte három rétegű: egy ismeretlen, egy ugor eredetű és egy 
orosz nyelvű névréteg rakódott itt egymásra. 

Európa többi részének tárgyalásában rámutat, hogy ez a legjobban felku
tatott, gazdag írásos emlékekkel rendelkező névtudományi terület; a névadás
ban sok a nyelvek közötti kölcsönhatás. Északon a Tok\ 'sziget', 'öböl% dé
lebbre az 'erdő\ 'híd' jelentésű szavakkal alkotott elnevezések a legtipikusab-
bak. A magyar helynevek jellemzésére másfel lapot szán a szerző. Ez nem ke
vés, ha tekintetbe vesszük, hogy például a cseh, szlovák és lengyel helyneveket 
közös cím alatt tárgyalja. Legfőbb magyar forrása BALASSA JÓZSEF, A magyar 
nyelv című munkájának 1952-es orosz nyelvű kiadása. Kiemeli hazánk nyelvi 
sziget jellegét az indoeurópai nyelvek között, százalékosan megadja tőszavaink 
eredet szerinti arányait, beszél a környező nyelvek hatásairól. Névanyagunk 
különleges voltát bizonyítandó egy sereg — a cirill átírásban szinte félelmete
sen bonyolultnak ható — helynevet sorol fel példának (Törökszentmiklós, 
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Nyírmártonfalva stb.). Helyesen mutat rá, hogy sok a személynévből eredő 
helynév, de erre hozott példái nem mindig kifogástalanok (a Ao//m, A%%&%%#, 
Zrmyf nem személynévből lett helynevek, mint ahogy ő mondja). Felsorolja a 
magyar helynevekben leggyakrabban előforduló közneveket is. Sajnos, sok a 
betűátírási hiba a példaanyagban, gyakori például az e.a, valamint az a/az 
betűk összekeverése. Tévedése, hogy a JVdgnW helynév egy szláv és egy finn
ugor eredetű szó összekapcsolása lenne; többi megállapítása azonban 
helytálló. 

Európa után a többi kontinens országainak helynévanyagát veszi sorra a 
szerző. Ázsiáról szólva megállapítja, hogy névanyagában kevés a közös vonás 
a nagy nyelvi tarkaság miatt. Afrika helynévkincse nincs ennyire változatos, 
de világviszonylatban ez a legkevésbé tanulmányozott terület, főként a déli és 
középső részek, amelyek az európai kultúrával nem érintkeztek. A gyarmato
sítás tragikus emlékeit őrzi sok-sok terület közismert neve (Elefántcsontpart, 
Aranypart stb.). Általában három rétege alakult ki az afrikai névadásnak: az 
ősi elnevezések; az európai gyarmatosítók adta nevek, és a függetlenné válás
kor felújított vagy eredeti formában visszaállított népi nevek. 

Észak-Amerika területén már csak tíz százalék az eredeti indián elnevezé
sek aránya: helynevei többnyire újak, könnyen értelmezhetők, az itt letelepe
dett európaiak nyelvéből származnak. Sok helységnevet egyszerűen egy európai 
helytől kölcsönöztek, legfeljebb az 'új' jelzővel bővítve. Mexikó inkább Latin-
Amerikához tartozik névtani szempontból, ahol is a spanyol és a portugál 
nevek fele-fele arányban keverednek az eredeti nevekkel. Ennek oka a lakos
ság keveredésében keresendő. 

A z ausztráliai névadásban alig őrződtek meg ősi formák. A z új, főleg an
gol nevek sokszor önkényesek, nem domborítják ki az objektum jellegét. An
tarktisz névanyaga a világtengerekéhez hasonlóan nemzetközi: jellemzők az 
egyes eseményeket, személyeket megörökítő nevek. 

A könyv viszonylag kis terjedelme miatt csak röviden tudja tárgyalni az 
egyes helynevekről vallott elképzeléseket. így is nagy munka volt a tartalmilag 
és módszertanilag különböző irodalom áttanulmányozása és egységes szem
pontok szerint való feldolgozása. A példák anyagát úgy igyekezett összeállí
tani a szerző, hogy azok lehetőleg minél tipikusabbak legyenek, s a névmagya
rázatok közül az újabb kutatások legvalószínűbb eredményeit használta fel. 
A z elnevezések átírásában a világatlasz orosz kiadását követi. A z egyes terü
letek iránt különösen érdeklődő olvasó 25 lapnyi bő irodalomjegyzéket talál a 
könyv végén. A tanulságos könyvet a nyelvész olvasó is haszonnal forgathatja. 
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2. V. A. NYiKONOv: Vvegyenyie v toponyimiku. Moszkva, 1965. Izd. 
Nauka. 180 1. 

E könyv előzményéül a szerző hasonló című előadássorozata szolgált, 
amelyet a moszkvai és lvovi egyetemen tartott. Műve nem helynévkutató szak
emberek számára készült, hanem azoknak az egyetemi hallgatóknak vagy más 
szakterületen dolgozó kutatóknak, akik kapcsolatba kerülhetnek a névtudo
mánnyal. A munka megértése nem kíván az olvasótól az átlagosnál magasabb 
műveltséget. Szeretné minden érdeklődővel megismertetni a helynévtani alap
fogalmakat, mert ettől várja a számszerűen növekvő toponimikai kiadványok 
minőségi javulását. Véleménye szerint a helynévkutatást bizonyos alaptörvé
nyek ismerete nélkül ugyanúgy nem lehet művelni, mint a fizikát. N e m igyek
szik elrejteni az ellentmondásokat, nehézségeket sem, melyek a kutatás során 
előbukkanhatnak. 

A m ű népszerűsítő jellegét már a figyelemfelkeltő címek is elárulják. Pél
dául: Miért van szükség toponimikára?; Van-e mindennek neve?; Véletlen-e 
az elnevezés? Stb. A problémákat a szerző szemléletesen vázolja fel: az első 
kérdést például azzal az abszurd példával világítja meg: mi lenne, ha a hely
nevek egyszerre megszűnnének a Földön, hogyan térne vissza az emberiség egy 
kezdetleges, elszigetelt állapotba egy ilyen „csekélység" miatt. 

A második nagyobb részben, ahol a z e l n e v e z é s e k j e l e n t é s é-
ről ír, kiemeli, hogy eredetileg minden helynevet csak alkalmilag használt egy 
névadó közösség, s ez csak akkor vált tulajdonnévvé, ha szélesebb körben el
terjedt. A z elnevezés általában nem véletlen: ha egy vidék helynévanyagát 
megvizsgáljuk, törvényszerű összefüggéseket, ismétlődéseket fedezünk fel. Cá
folja az idealista névadás-elméleteket, de az ezeket felváltó pozitivista, „geog
ráfiai naturalizmusának nevezett nézetet is, amely a nevet mechanikusan az 
objektum részének tekinti. A földrajzi elnevezés társadalmi jelenség: nem az 
objektum méreteitől, milyenségétől függ elsősorban, hanem annak a lakosság 
életében betöltött szerepétől. A z elnevezés relativitásáról győznek meg az 
olyan nevek, mint például a Zavo/z^/e (Volgán túli terület), vagy az, hogy régen 
sokkal kevesebb híd volt, s mégis több volt az ezzel kapcsolatos helynév: a híd 
tájékozódási fontossága azóta csökkent. Minden elnevezést történeti vonatko
zásaiban kell vizsgálnunk. A legrégibb helynevek a tulajdonságukkal megje
lölt objektumok nevei voltak. Később bukkannak fel a tabunevek és nemzet
ségnevek a helynévadásban. A feudális rendszerben egy földdarabbal kapcso
latosan a fő kérdés a mz ? és mw/ye/z ? helyett a & M ? lett — ettől kezdve az elne
vezések között a birtokos neve a domináló. A kései feudalizmusban meg a 
lakosok foglalkozásával, kiváltságaival és a kereskedelemmel kapcsolatosak a 
helynevek. A különböző divatok, irányzatok is nagy szerepet játszottak oly
kor, például a XVIII. századi orosz névadásban; a helynevek történeti rétegei 
így rakódnak egymásra az idők folyamán. 
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A helynév megkülönböztető funkcióját a szerző a 6wrfmz népnév elterje
déséről közölt térképpel illusztrálja. A néptörzzsel kapcsolatos helynevek nem 
a törzs letelepedésének központjában, hanem peremén gyakoribbak, ahol az a 
népcsoport már említésre méltó ritkaság volt. 

A helyneveket NYiKONOV az objektumok fajtái szerint a következő cso
portokra osztja: 1. a lakott területek nevei; 2. víznevek; 3. a domborzati for
m á k nevei. 

Figyelmeztet arra, hogy a közös eredetűnek tartott helynevek összefüggé
sei gyakran bonyolultabbak, mint gondolnánk. A leegyszerűsítés — melyben 
sokszor a lakosság névfejtése is segít — hamis következtetésre vezethet. Például 
a P w k m , jPm&mo, fwjgcwzq/a w#ca helynevek töve ugyanaz, de a tőszó más
más fejlődési fokon vált bennük helynévvé: csak az utolsó hozható közvetlen 
kapcsolatba a fegyver (/?%?&#=ágyú) nevével. A szerző a helynévi jelentésnek 
három síkját különbözteti meg: a földrajzi, az etimológiai és a származék
jelentést. Ez utóbbira példa a #W/-SYreef, mely m a már nemcsak utcanév, ha
nem az egész monopolkapitalizmus jelképe az emberek tudatában. A három 
jelentés-síkból vezeti le végül a helynévi jelentés hármas funkcióját: a nomina-
tív, descriptív és ideológiai funkciót. 

A z e l n e v e z é s e k a l a k j a című fejezet számos példát tartalmaz a 
szóképzéssel, elöljárókkal, ragokkal, szókettőzéssel, összetétellel alkotott hely
nevekre az egész Föld területéről. A névtani rétegek meghatározásában, a nép
tömegek mozgásának nyomon követésében különleges szerepet kapnak a szuf-
fixumok, a „névtudomány megjelölt atomjai": ezek az alapszó jelentésének el-
homályosulása után is elárulják a név származását. E fejezetben említi meg a 
szerző, hogy a szláv nevek történeti kutatásában nagy szerepe volt a magyar 
nyelvtudósnak, KNIEZSA ISTVÁNnak. Kevesli viszont a Szovjetunióban megje
lent, a névkutatáshoz elengedhetetlen hangtörténeti kutatásokat. A helynevek 
hangstatisztikai elemzése még szinte meg sem indult, pedig ebben nagy segít
séget nyújthatnának a m o d e m számítógépek. A helynévkutatás fonetikai as
pektusból való vizsgálatát sürgősnek tartja azért is, mert az ismeretlen nyel
vekből eredő szavaknál, ahol a szóelemzés nem segít, ez lenne az egyetlen jár
ható út. 

E fejezet kísérli meg a földrajzi nevek sajátos helyének kijelölését a nyelv 
elemei sorában. A helynevek viszonylag autonóm részét alkotják a nyelv szó
kincsének, s látszólag nem mindig engedelmeskednek a nyelv törvényeinek (a 
szókincsnek csak egy bizonyos részét ölelik fel, megőriznek régi hangtani ala
kokat stb.). Valójában csak arról van szó, hogy a nyelv törvényei itt sajátosan 
hatnak. Sok régi írás megfejtése is a helyneveknek köszönhető — hisz ezek 
nemzetköziek, ugyanakkor sűrítve tükröztetik egy nyelv egyedi sajátosságait is. 

A n é v s o r s a című fejezet annak tárgyalásával kezdődik, hogy milyen 
okai lehetnek az azonos formájú helynevek kialakulásának. Az, hogy például 
JW%z egy azerbajdzsán város neve is, csak véletlen egybeesés. A z viszont, hogy 
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D v m a nevű folyó a Szovjetunió területén több is van, más tényezők hatása 
(azonos feltételek, egyes népcsoportok vándorlása, területi közelség, népetimo
lógia stb.). 

Idők során megváltozhat a szó földrajzi jelentése: a & z W n a névvel pél
dául a XVI. századig csak egy Irtis melletti kisebb területet jelöltek. Itt nem az 
objektum méretei, csak a róla alkotott elképzelések változtak meg. Óvatosságra 
inti a kutatókat a helyneveknek egyik nyelvről a másikra való lefordítása, ille
tőleg a lakosság által kiformált magyarázása tekintetében. (A fZ6%%?fwWog%% 
terminust elveti, benne a tudományos és népi álláspont szembeállítását helyte
leníti. Helyette a i%g#WMffW Wapfaczo kifejezést ajánlja.) 

Részletesen tárgyalja e fejezet a helynevek változásainak egyedi és tör
vényszerű vonásait; a változás lefolyása legalább olyan fontos a kutatás szem
pontjából, mint a név etimológiája. (Ebben a névélettan gondolata rejtőzik.) 
A névváltozás egyik típusának tekinti a régi névnek új, hivatalos elnevezéssel 
való felcserélését, például az új afrikai államok esetében. Rámutat a névadók 
felelősségére: körültekintően ügyelni kell arra, hogy a helynevek jó hangzá-
súak legyenek, ne ismétlődjenek, s lehetőleg feleljenek meg a hely jellegének. 
A lakosság véleményét jobban figyelembe kellene venni a névadásban. 

A befejező részben a szerző a helynévtan és a vele határos tudományok vi
szonyát tárgyalja. A névtudomány nem elégedhet meg csak más tudomány
ágak eredményeinek összegezésével, nem alkalmazhatja mechanikusan azok 
módszereit: magasabb szintézisre kell törekednie. Ehhez elsősorban hivatásos 
helynévkutató szakemberekre van szükség. A szerzőnek sikerül meggyőznie 
olvasóját a helynévkutatás jelentőségéről, önálló tudomány voltáról. Szóra
koztató, közvetlen stílusa, gazdag példaanyaga, illusztrációi felkeltik az ér
deklődést a helynévkutatás iránt. 

3. A. I. Popov: Geograficseszkije nazvanyija. Moszkva—Leningrád, 1965. 
Izd. Nauka. 182 1. 

Popov könyvének alcíme szintén: bevezetés a helynévkutatásba, s ugyan
csak a toponimikai kutatás alapjainak közérthető kifejtését tűzi ki céljául. 
Felépítésében, módszereiben azonban eltér NYIKONOV művétől. Ez főleg abban 
nyilvánul meg, hogy a szerző csak Szovjetunió-beli példaanyagot használ fel, s 
egy-egy példánál hosszasabban elidőz. A magyar olvasó számára sokszor ép
pen ezek a részletek a legérdekesebbek, mivel Popov a hazája területén élő 
finnugor népek nyelvét kutatja elsősorban. 

A szerző bevezetésképpen rövid áttekintést ad a helynévkutatás kül- és 
belföldi történetéről. Megemlíti, hogy a Szovjetunió területén csak a század 
elején indult ilyen irányú kutatás, az is változó sikerrel folyt. Egyes részletkér
déseket igyekeztek a tudósok megvilágítani, de gyakran nem a reális tény
anyag alapján, hanem saját hipotéziseik igazolása kedvéért. Ezért tartja szük
ségesnek, hogy a történetiség elvei alapján, közvetlenül a tényekből kiindulva 
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állapítson meg bizonyos alapszabályokat, melyek — ha merev dogmaként nem 
alkalmazhatók is — a további kutatásnak segítséget nyújthatnak. 

Mintán meghatározza a toponimika helyét a többi tudományok között, 
felsorolja a Szovjetunióban fellelhető forrásanyagot. A legfőbb ezek között 
természetesen a helyszíni gyűjtés, amit semmi egyébbel pótolni nem lehet. Kü
lönösen értékesek a „nükrotoponimikai", a térképeken fel nem lelhető elneve
zések. A történeti forrásokat Hérodotosznak a szkítákról írott könyvével kezdi, 
mely már tartalmaz néhány, az európai sztyeppe-övezettel kapcsolatos nevet. 
A régi orosz évkönyvek, jogi akták és a hűbéres fejedelmek szerződési okmá
nyai igen gazdagok hasznos helynévanyagban. Ezek a különböző archívumok
ban hozzáférhetők, s mutatók könnyítik meg a bennük való tájékozódást. 
Külön említést érdemelnek a X V I — X V I I . századtól kezdve egyre szaporodó 
térképek, melyek közül jelentős a Borisz Godunov fiának nevéhez fűződő. 
A XIX. század közepétől rendszeres feljegyzések készülnek az orosz birodalom 
lakott területeiről közigazgatási körzetek szerint — ezek alapján állított össze 
VASMER berlini akadémikus részletes betűrendes mutatót az orosz víznevekről. 
A hasonló földrajzi szótárak szintén nagy szolgálatot tehetnek a helynévkuta
tásnak. 

A továbbiakban a könyv a Szovjetunió történeti földrajzáról ad rövid 
tájékoztatást. Ennek az óriási területnek a lakossága történetileg és jelenleg is 
nagy nyelvi változatosságot mutat. Ezért szükséges minden helynévkutatás 
megkezdése előtt lehetőleg világos képet alkotni a vidék történetéről, lakossá
gáról. Legsokoldalúbb Szibéria, valamint a Krím és a Kaukázus etnikai össze
tétele. A z európai részen két nagy történeti-földrajzi tájegységet kell elkülöní
teni: a déli sztyepp-övezetet és az északi erdős övezetet. A sztyepp területén 
az utolsó két évezredben a legkülönbözőbb nomád népek fordultak meg, pél
dául a kimmerek, a szkítákkal rokon szarmaták, akiktől a Don, Dnyeper, 
Dnyeszter neve is ered, vagy például a török—mongol nyelvcsoporthoz közel 
álló hunok. Legtovább török nyelvű népek birtokolták ezt a területet, s csak 
a XVII. század második felében szorultak ki innen teljesen. Ebből követke
zően a sztyepp helynevei között, főleg Ukrajnában, sok a török, tatár eredetű. 
Vizsgálatuk azonban csak az orosz, görög, moldvai stb. hatásokéval együtt 
lehet gyümölcsöző. így is igen nehéz a török eredetű anyag datálása, s annak 
pontos meghatározása, hogy melyik török néptől ered. 

A z északi, erdős övezetben a kedvezőtlen éghajlati és talajviszonyok, vala
mint a közlekedési nehézségek a halász—vadász életmód hosszas továbbélését 
idézték elő a finnugor és szamojéd nyelvcsaládhoz tartozó őslakosság körében. 
A vidék története kevésbé viharos, így az őslakók utódai nagyrészt m a is itt 
élnek a tundra és tajga-övezetben. A névanyag feldolgozását csak az egyes el
oroszosodott nyelvek (merja, muromi, pinezsan, tojma stb.) ismeretlen volta 
nehezíti. 

A helynevek lehetséges eredetéről és változásairól tett általános megjegy-
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zések után Popov bőven hoz példákat saját kutatási anyagából a konkrét fel
adatok megoldására. Felhívja a figyelmet arra, hogy a helynevek pontos nyelvi 
jellegének meghatározásához névtörténeti ismeretekre van szükség. A régi 
oroszban például a X V . századig igen elterjedtek voltak a kéttagú személy
nevekből származó helynevek: Jaro-jz/av, #ye-&rajzov, #ez-jzo?z stb. Néha a 
m a már elavult becenevekből alkotott helyneveket idegen eredetűnek ítélték a 
kutatók (Gngymo, mely a Gngor// név Gr(gya alakváltozatának származéka). 
Érdekes példát hoz a szerző arra is, hogy miért szükséges a helynévkutatáskor 
megvizsgálni a helyi nyelvjárás szókincsét. A szmolenszki körzetben egy patak 
neve fofzyz&^a, amelyet litván eredetűnek tartottak, mivel nem tudták orosz 
közszóval kapcsolatba hozni. Kiderült azonban, hogy e területen van egy 
/%)My;%afy 'eltűnni a föld alatt' jelentésű tájszó, s ez megfelel a patak földrajzi 
jellegének. Ez eset tanulságai közé tartozik az is, hogy a folyónevek formánsok 
szerinti kategorizálásának divatos elmélete (egyes kutatók szerint ugyanis az 
orosz folyónevek -//a, -ja, -va végződése mindig egy idegen eredetű, 'víz' jelen
tésű utótagot rejt), itt sem állja meg a helyét. Ezeket az elnevezéseket egyen
ként kell vizsgálni, történeti összefüggésükben, s nem lehet a helynevet egy 
spekulatív rendszerbe mechanikusan beilleszteni, mert ez súlyos tévedésekhez 
vezethet. 

A továbbiakban sok névadási legendát cáfol meg a szerző, majd az úgy
nevezett vegyes névadásra hoz példákat. A z jWwz-pf helynév egy orosz sze
mélynév és egy komi közszó összetétele, jelentése: Anton fia. A Ga/zcfa f#o#c.9j 
helynév etimológiájával azt bizonyítja, hogy sokszor egészen távoli nyelvek 
analógiáit is érdemes megvizsgálni, s nem hanyagolható el a hely iparának, 
kereskedelmének figyelemmel kísérése sem. A konkrét példákból levont álta
lános következtetéseket külön fejezetben is összefoglalja, majd az orosz föld
rajzi nevek néhány változására mutat rá (rövidülés, /-betoldás; a névátvitel és 
a hibás átírás okozta változások stb.). 

A következő hosszabb fejezet a névanyag gyűjtésének módszeréről szól. 
Rámutat CELUJKO ukrán kutató egyik művének hasznára, mely az ukrán hely
névgyűjtés rövid programját dolgozza ki. A helynévanyag feldolgozása attól 
függ, hogy a kutatás célja tisztán nyelvészeti-e, vagy bizonyos történeti—etnikai 
tény igazolására, esetleg gazdasági céllal történik-e. Természetesen a nyelvi 
szempontú kutatás is sokfele irányú, célzatú lehet, s járhat történeti tanulsá
gokkal. A kétnyelvű földrajzi nevek tanulmányozása is igen érdekes következ
tetésekre vezet. M á r a múlt század közepén feljegyezte egy Észak-uráli expe
díció, hogy ott a helységeknek, vizeknek az orosz elnevezésen kívül mindig van 
egy jelentésében megfelelő vogul neve is. A Vladimiro-Szuzdalj-i területen, ahol 
a források tanúsága szerint a kihalt meri nép tartózkodási helye volt, egész sor 
egytípusú elnevezést találtak: J a / m o W »a re&e Va/z/zyz, Pezo W %a re&e feze 
stb. Á m ezek között az érthetetlen elnevezések között akadt egy, mely a folyó 
nevének oroszra fordításával így alakult: A z W Ma re&e Aa/Me»yke. Ebből vilá-

121 



gosan kitűnt, hogy a &/ szó az orosz &WMg/zy megfelelője, s azt a feltevést iga
zolja, hogy a merja nép a finnugor nyelvcsalád tagja volt, a 'kő' jelentésű finn
ugor szavak sorozatába ugyanis a merja &/ jól beleillik. A z író végezetül húsz 
pontban foglalja össze a helynevek kialakulásáról leszűrt következtetéseit s a 
helynévkutatás alapszabályait. 

A könyv nem törekszik az elemzett névanyag rendszerezésére, s különö
sen az első rész úgy adja a példákat, ahogy azok a kutatás folyamatában elő
fordultak, így a problémák nem is azonos nagyságrendűek, fontosabb a meg
közelítésűk módja, mint az illusztrálásra szolgáló nevek megfejtése. A lazább 
szerkezetért viszont bőségesen kárpótolja az olvasót, hogy bepillantást nyer egy 
nagy nyelvészeti műveltségű, finnugor érdeklődésű, lelkes helynévkutató alko
tóműhelyébe. 

ZsucsKEVics, NYiKONOV és Popov művét szinte ötletszerűen emeltük ki a 
szovjet névtudomány új terméséből. Jól érzékeltetik azonban azt a sokszínű
séget, amely a kutatásnak ebben a fellendülő szakaszában célok, módszerek, 
elvek tekintetében egyaránt jellemzi a szovjet névtudományi vizsgálódásokat. 

S. VARJÚ A N N A 

ANTON HABOVSTiAK: Oravské nárecia 
(ON; Árva megyei nyelvjárások) SAV. Bratislava, 1965. 543 1. 

A szlovák dialektológiai kutatások eredményeiről egyre több megjelent 
monográfia, tanulmány ad számot. A legfrissebbek, legrészletesebbek egyike a 
nemrég megjelent fenti munka. Szerzője a Szlovák Tudományos Akadémia 
Nyelvtudományi Intézetének alsó-árvai születésű tudományos munkatársa. 
Évek hosszú sorát fordította a szülőföldje nyelvjárásairól írt m ű anyagának te
repgyűjtésére. E gondos feldolgozás nemcsak a szlovák dialektológia kiemel
kedő alkotása, hanem egyúttal a szlovák, sok vonatkozásban pedig a szláv 
nyelvtudomány sokoldalúan felhasználható forrása is. 

A „Bevezetődben (5—15) rámutat a szerző a nyelvjárási monográfia cél
jára és szükségességére. A szlovák nyelv nem bővelkedik nyelvemlékekben, 
ezért nyelvjárásainak adatai, vallomásai sokkal értékesebbek, mint azoké a 
nyelveké, amelyek nagyobb számú nyelvemlékekkel rendelkeznek. Mivel sok 
jelenséget megőriztek a nemzeti nyelv különböző fejlődési korszakaiból, tudo
mányos feldolgozásuk jelentős mértékben hozzásegíti a szakembereket fejlődési 
útjuknak megismeréséhez. A nyelvatlasz nem kárpótolja a monográfiákat. A z 
Árva megyei nyelvjárások a legtipikusabb közép-szlovákiai nyelvjárások cso-
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