
»MAGYAR NYELVJÁRÁSOK" 
A KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK ÉVKÖNYVE 

XXV, 107--114 DEBRECEN 1983. 

Keresztnévadás Kubában 

1980-ban a Művelődési Minisztérium ösztöndíjával öt hónapot Kubában 
töltöttem. A z ösztöndíjat mint a külföldi hallgatók kari felelőse nyertem el, 
hogy spanyol nyelvismeretem elmélyítése után segíteni tudjam a karunkon 
tanuló kubai hallgatókat tanulmányaikban. Kubában a nyelvtanulás mellett 
önálló kutatással is foglalkoztam. Egyik kedves témám a keresztnévadás sa
játosságainak megismerése volt. Erre az érdekes problémára éppen ünne
peltünk, Kálmán Béla professzor úr hívta fel a figyelmemet. 

Tudjuk, hazánkban a keresztnévadást hivatalos rendelkezések szabályoz
zák. 1971-ben jelent meg az az adattár, amelyből a magyar szülők jelenleg nevet 
(neveket) választhatnak gyermekeiknek. Ettől csak akkor lehet eltérni, ha a 
kért név bejegyzésre alkalmas voltát a Magyar Tudományos Akadémia Nyelv
tudományi Intézete írásban igazolja (A kérdést bővebben 1. LADÓ, Magyar 
utónévkönyv. Bp., 1971. 6). Kubában azonban — a világ sok más országához 
hasonlóan — más névadási szokás él. Ott bármiféle már meglevő vagy a szü
lők által kitalált nevet lehet adni az újszülöttnek. Ez a számunkra furcsa név
adási m ó d nem mindig volt érvényben, a mai gyakorlat hosszú fejlődés ered
ménye. Éppen ezért úgy vélem, a mai kubai keresztnévadás jobb megértése 
végett nem lesz fölösleges nagy vonalakban áttekinteni a jelenhez vezető 
utat sem. 

Kubai szakfolyóiratokban (akadémiai, egyetemi kiadványokban) nem ta
láltam a kérdésre vonatkozó anyagot. A z ottani nyelvészkollégák is úgy tájé
koztattak, hogy ők nem foglalkoznak a keresztnevek (s általában a tulajdon
nevek) kutatásával. Ismerőseimet azonban sokat faggattam erről a témáról. 
A legtöbb felvilágosítást Soledad Figeroa tanárnő adta. Rajta kívül a Santa 
Clara-i Jogász Munkaközösség (Bufete Colectivo) egyik munkatársa volt még 
nagy segítségemre. Ő a keresztnévadással kapcsolatos törvénycikkekkel is
mertetett meg. 

A kubai keresztnévadás történetében több szakaszt lehet elkülöníteni. 
A z első s egyben leghosszabb periódust azok az évszázadok jelentik, amikor a 
szigetország a spanyol birodalom része volt. Ebben az időszakban Kubában is 
a katolikus keresztény névadási m ó d volt érvényben. A szülők csak a Santoral-
ban (névnapok jegyzéke) vagy az Almanague-ban (megfelel a mi kalendá
riumunknak) található ún. mártirológiai, illetve bibliai neveket adhatták gyer-
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mekeiknek. Egyszerre legfeljebb két keresztnevet választhattak. A z anyaköny
vezés 1885-ig az egyház hatáskörébe tartozott, csak ebben az évben kezdődött 
el a polgári anyakönyvezés. A spanyol gyarmati uralom alól való felszabadulás 
(1898) a névadásban is éreztette hatását. Mutatja ezt az 1901-ben kelt 9. számú 
törvény 32. cikkelye is, amely szerint ezután bármiféle nevet lehet adni az új
szülöttnek. 1941-ben az akkori igazságügyminiszter rendeletére csak két spa
nyol eredetű név anyakönyvezését engedélyezték. Ezek lehettek nem mártiro-
lógiai, illetve bibliai nevek is. A gyökeres változást ezen a téren is a szocialista 
forradalom győzelme (1959) hozta. A z 1964-ben kiadott 1264. számú törvény
cikk szerint bármilyen eredetű keresztnevet lehet adni. Egy személynek hiva
talosan legfeljebb két keresztneve lehet. Két névnek számítanak az ún. összetett 
nevek is, mint pl. Marfo <aW Carmen, Mar/j (fe /oj j4»#f/&? stb. N e m lehet anya
könyvezni beceneveket, illetve ragadványneveket. Megváltozott az egyház 
anyakönyvezés! gyakorlata is. Míg a forradalom előtt csak második névként 
jegyezték be a nem mártírológiai, illetve bibliai eredetű neveket, most már be
jegyzik első névként is. (Természetesen csak akkor, ha a szülők egyáltalán 
igénylik az egyházi anyakönyvezést.) 

Cikkem következő részében az adatgyűjtésről szólanék. Anyagom java 
részét két havannai iskolában (escuela primaria) gyűjtöttem. A z „escuela 
primaria" nagyjából megfelel a mi általános iskolánknak. Itt 5—12 év közötti 
gyerekek vannak. Tanulmányaikat azonban csak 6 éves korukban kezdik el, 
az első évben még csak szoktatás folyik. Mindkét iskolában az osztálykönyvek
ből írtam ki a neveket. Kb. 1500 gyerek adatait néztem át, ezekből jegyeztem 
ki a számomra érdekesnek tűnő neveket. Másik alapvető forrásom a havannai 
telefonkönyv (Directorio Telefonico de la Cuidad de la Habana) 1979. évi ki
adása volt. A z itt talált adatok azonban nem a jelenlegi névadási szokásokra 
utalnak, hiszen a telefontulajdonosok zöme középkorú vagy idős ember. Bár 
ezek a nevek nem a ma, hanem a tegnap névadásának jellemzőit mutatják, 
rendszerezésembe mégis beépítettem őket, mivel segítségükkel mozgásában 
lehetett a keresztnévadási szokások gyökeres átalakulását megragadni. Ezért 
az egyes kategóriáknál általában utalok az illető névtípus jelenlegi, illetve ko
rábbi hozzávetőleges megterhelésére is. Mindkét fajta adatgyűjtésemnek volt egy 
nagy hátránya. N e m volt lehetőségem megtudni a névadás indítékát. Szeren
csére, az esetek többségében erre nem is volt szükség, mert a nevek önmagukért 
beszélnek. Néhány érdekesnek tűnő adatomat azonban azért nem használ
hattam fel, mert a puszta nevek a névadó motívum ismerete nélkül semmit sem 
érnek. A fenti alapgyűjtéseket jól egészítették ki az előkészítő nyelviskola ta
náraitól, az ott dolgozó magyaroktól s más havannai ismerőseimtől szerzett 
adatok. Ezeknek az volt a fő értékük, hogy adatközlőim rendszerint a névadás 
közvetlen indítékára is tudtak magyarázatot adni. — A szigetország belsejébe 
tett hosszabb utazásomat is felhasználtam az anyaggyűjtésre. Különösen Santa 
Clara-i tartózkodásom bizonyult ilyen szempontból hasznosnak. A z ottani 
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egyetem nyelvészeinek közbenjárására nemcsak hasznos információkhoz ju
tottam a névadással kapcsolatos törvényekről, hanem az Igazságügyi Palota 
(Palacio de Justicia) épületében átnézhettem Santa Clara város és Las Villas 
megye anyakönyveit is. A másik egyetemi városban, Oriente tartomány szék
helyén, Santiago de Gubában is gyűjtöttem adatokat. Emellett utazásaim, ki
rándulásaim közben sem mulasztottam el alkalmi ismerőseimet a kérdésről 
kifaggatni. így némi túlzással mondhatom, hogy adataim a szigetország egé
szének névadási jellemzőit tükrözik. 

Ezek előrebocsátása után nézzük az anyagom alapján felvázolható rend
szerezést* : 

1. A hagyományos névadás továbbélését mutatják az v4»o, rer&m, C w -
/%#%, 2Twz, .Sara, Afor&z stb. női nevek és az ,EW//o, T W n ^ o , f#-/%7f%&), Jwa/z, 
Jója, TWro, # z ^ w W , v4W, Tomoj, Maffo, Vejwj stb. férfinevek. — Bár a cso
porton belül a bibliai eredetű nevek használata az utóbbi időben erősen csök
kent, a típus megterhelése jelenleg is igen nagy. — Tudjuk, Spanyolországban 
és Latin-Amerikában a J&fwj nem tabunév, szemben a Marfával, amely ön
magában nem, csak összetétel tagjaként (pl. Maria a W CarAMg«) lehet kereszt
név (vö. KÁLMÁN, A nevek világa. Bp., 1973, 14). Érdekes kubai sajátosság 
viszont, hogy a szigetországban a M w & z egyetlen névként is előfordul, s nem
csak a fiatalok, hanem a középkorúak körében is. 

2. Vallási fogalom vált névvé: TYm/aW 'Szentháromság', ̂ /fa^racm 'ma
gas köszönet', Z&zcarfzacfo» 'megtestesülés', átlényegülés, 7>zoce»fg 'bűntelen, 
ártatlan', fwrf/zcac/oM 'megtisztítás; Gyertyaszentelő', Eva»ge#»a 'evaf#e#o; 
evangéliumi, istenfélő', MzffV&W 'Krisztus születése, karácsony', & m / o W 
'névnapok jegyzéke' stb. női nevek. Férfinevek: D w W a a b 'Isten adta', 5a/2-
fora&forjo 'a névnapok jegyzékének hátlapja', JT/p%#o 'kérelem' (az e/ a hím
nemű szó névelője). — Érdekes, hogy a név E/píaVa alakban női névként is él. — 
f̂g/%ve»f(/o 'Isten hozott'. Ennek is van nőnemű változata: Züf/zvemaa. — A ko
rábbi évtizedekhez képest az utóbbi időszakban a típus jelentős visszaszorulása 
tapasztalható. A z adatok zömét az idősebb generáció köréből gyűjtöttem. 

3. A gyerek születésével kapcsolatos érzelmet tükrözik a következő ne
vek : jLwz 'fény', Ca/%War%z 'láng', C^nWa^ 'szeretet', (férfinévként is előfordul), 
GracWa 'köszönet', /^wWa 'szeretet', fW/c/a 'szerencse', P%áacz'oM 'látogatás'. 
— Mindegyik női név, közülük egyik-másik a vallási nevek közé is besorolható. 
Talán ide vehető a .Socorro 'segély, segítség' férfinév is. 

* A nevek helyesírásáról szükséges megjegyezni, hogy a keresztneveket (az idegen eredetűeket 
is) általában a spanyol helyesírás szabályai szerint írják. A z angol neveknél azonban gyakran meg
tartják az eredeti ortográfiát. 
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4. A gyermek születésének sorrendjére utalnak a következő férfinevek: 
JwM/ar 'legfiatalabb', .SegzWo 'második', Skcfo 'hatodik'. 

5. Lelki tulajdonságot kifejező szavak lettek keresztnévvé: ZMce 'gyön
géd, kedves', Dfg»a 'méltó valamire', /Ve%W 'könyörület, szülők iránti sze
retet', fwra 'tiszta', ̂ /a»A:a 'fehér', C/am 'tiszta', Mevej 'hó' stb. női nevek és a 
beverő 'szigorú', Jw^/o 'igazságos', frWe/zc/a '^rw^Mc/a; óvatosság', Bar6aro 
'barbár', GeMeraro 'nagylelkű, bőkezű' stb. férfinevek. A típus a régebbi idők 
névadásában is élt, s adatközlőim szerint elsősorban a színesbőrű lakosság kö
rében volt elterjedve. 

6. Híres emberek neve (család- vagy keresztneve, olykor mindkettő) is 
gyakran válik keresztnévvé. Ide soroltam azokat a hagyományos neveket is, 
amelyekről ki lehetett deríteni, hogy a névadás indítéka a név híres viselőjének 
a személye volt. A típuson belül több csoportot lehet elkülöníteni: 

6.1. A kubai forradalom vezetőinek neve: F/aW (női névként is él: fY-
dWma), Er»fjfo (E. che Guevarra), Canw/o (C. Cienfuegos), y4/e/ay%fro (F. Cast
ro álneve volt a felszabadító harcok idején). Vannak közöttük kettős nevek is: 
^/e/afw/ro 7 % / , Em&sfo J%/, Ca/m/o Eme^a. A Fidel név megfordításával, 
illetve szótagjainak felcserélésével alkották a Z,^//(kiejtve Zűrnek hangzik) és 
a De//z neveket. — A csoporthoz bizonyára női nevek is tartoznak, adataim 
között azonban a fYaWma kivételével más példa nincs rá. 

6.2. Külföldi politikusok neve: Z,eomW(L. I. Brezsnyev), YaMer (J. Arafat) 
férfinevek és az 7f%#ra (I. Gandhi) női név. 

6.3. Történelmi személyiségek neve: Cksar, Jw//a Ckswr, MWzmgfoM, 
rg/mjfoc/fj, f/w^arco (Plutarkhosz), ̂ /jmarA;, 7//c/z, FW/m/r (V. I. Lenin). 
Mind férfinév, női névre nem találtam adatot. 

6.4. A tudomány, a művészetek kiemelkedő képviselőinek neve lett ke
resztnévvé: Era^mo (Erazmus), T-famera (Homérosz), Sacraf&y, Mf/ra», Fa/-
fa/re, Ka/^My (Walt Disney). Ezek között sincs női név. 

6.5. Egyéb hírességek neve: ÁTare/ (K. Gott csehszlovák táncdalénekesről, 
aki egy kubai koncertkörútján meghódította a fiatalokat), ̂ //ra/a raywayo, 
7(omaMeMA:o (a kubai űrhajósról és szovjet parancsnokáról; 1980-ban született 
fiúikrek neve), rer&f&ova, Ka/e»r/Ma (mindkettő a világ első űrhajósnőjéről). — 
Ezek a nevek az aktualitás jegyében születtek, hiszen mindegyiket akkor vá
lasztották, amikor viselőiket az események híressé tették. 

6.6. Irodalmi hősök (filmhősök) neve: C//Á9&? (Odüsszeusz), f a W (Gorkij 
regényhőséről P. Vlaszovról), T W m (R. Hood), Sfz'r/f'c (A tavasz tizenhét pil
lanata c. szovjet film főhőséről) férfinevek és az jdfaa, Z,orf/gy női nevek. Adat
közlőim szerint kedvelt névadási mód. Elsősorban a film, a tévé révén terjed. 
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7. Földrajzi nevek is gyakran válnak keresztnévvé. E típuson belül is több 
alcsoport különíthető el: 

7.1. Világrészek neve: /{/nca, /ÍW/Yco, /Wa, Oceama. Mindegyik női név. 
7.2. Országnevek: Cw&z, Grecza (Görögország), ̂ rm^m'a (Örményország), 

Fra»c%z (Franciaország), ̂ /W/wz (J?râ //; Brazília), ̂ e/g/ca (Belgium), 5"/rza, 
y4/igo/ű, fa/ama (Lengyelország), Tfwfzgr&z (állítólag onnan, hogy az újszülött 
egyik rokona hazánkban tanult) stb. női nevek és az Tra«, Z m W férfinevek. 

7.3. Településnév: JLzW&y, Mz7a^ (vietnami falu, az észak-amerikaiak bom
bázták le) női nevek. Férfinevek: farw, ̂ a»a/. 

7.4. Folyó neve: M/a (Nílus) férfinév. 
7.5. Égitest neve: 5"a/ama (Saturnus) férfinév. 
7.6. Sivatag neve: 7W%a, női név. 
A típus a korábbi idők névadásában is jelentős szerepet játszott. Külö

nösen az ország- és világrésznevek voltak közkedveltek. A női nevek nagy 
száma elsősorban azzal magyarázható, hogy a földrajzi nevek nagy része is 
nőnemű szó. 

8. Idegen eredetű keresztnevek (közszók): 
8.1. Orosz nevek: Aofwz, AWms&a, AW/a%/a, jWzw&a, Tamara, raf/a»a, 

Soma, JVafac/za, ̂ Va/a^a, Dam'a, Z^rwa stb. női nevek. Fama, }wn, ̂ arü stb. 
férfinevek. 

8.2. Egyéb: Tsz Ara, női név. 
8.3. Angol nevek: fra&/y, M a / % Prewar/, fFm^aw, JVe/ja». (E két utób

bi lehetséges, hogy Churchill, illetve Rockefeller neve után.) 
8.4. Angol közszóból: M y W y és másként írt változatai: Mz/e%#, M//aj%#. 

S talán ide sorolhatók még a MWew/y, Emü/e};^/, yerfWeWy női fantázianevek 
és a ya»&fW (yanki + el 'ő') férfinév is. 

8.5. Más nyelvekből származó nevek: PKa/fer, Omar, Z,fVwa» férfinevek. 
A típuson belül különösen az orosz női nevek száma tekintélyes. Ezek je

lentős része a jelen névadásának a terméke, de vannak közöttük korábbi ere
detűek is. 

9. Nagyon sok keresztnév már meglevő nevek kombinációjából jön létre. 
Itt is több csoport különíthető el. 

9.1. A z alapnév hangjainak (szótagjainak) más sorrendbe állításával al
kották a Samaf (Tomas) s a már említett ZWz/és Df//z (Fidel) férfineveket, il
letve a .SWfmer (az anya: Merca/fj) és Mayrm (az anya: Mfryan) női neveket. 

9.2. Nevek összevonásával is alkotnak keresztnevet. A z új név rendszerint 
a két szülő nevének első vagy második szótagjából áll elő. A nemre utaló vég
ződés miatt a sorrend női neveknél: az apa nevének első eleme + az anya ne
vének utolsó szótagja; férfineveknél ennek a fordítottja. Pl. ̂ ar^Y (7/arry, 
Sf/via), # a y / W (Äafael, Maria Ester), CAa/ver (PucW, Jover) stb. női nevek 
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és a Tff'/üWo (/f/fâ ma, Evid/a) férfinév. Ide sorolhatók a M a r / W (Mar/a, 
IsaM) és az y4»aW (j4na, Isaoef) női nevek is. A z anya teljes nevéből alkotott 
névanagramma az F W (Ttys ̂ albosa Torres) név. 

A névtípus kizárólag napjaink névadására jellemző, korábbi példáim 
nincsenek rá. 

10. Fantázianeveknek nevezem azokat a keresztneveket, amelyek létre
jöttében nem egy már meglevő névhez való kapcsolódás, hanem a jó hangzás 
volt az elsődleges (vagy kizárólagos) szempont. Ez a névtípus elsősorban a női 
nevek körében divatozik, s különösen az utóbbi évek névadását jellemzi. Pl. 
/4f/y%, Yam/M, Yamzlygy, y 4 m a r % «Sa/fVfff, JCaym/, Ya/W, Z,%mef, Fa/exf.?, 
Ta/nX M m W a , Era/yj, Ya/re, Ma//e, Dama/"};^ ZV/afzyf, Da//g/z stb. női nevek 
és a Yam//", O ^ z W férfinév. N e m fantázianév, de bizonyára a névhangulat volt 
a fő indíték a jfey Tfeáza 'király, királynő' kettős név választásában is. 

11. Virágnevek: TCara, Margar^a, F/a/̂ /a, Orgwfa'ea, Yajmm női nevek és 
a A^arc/w férfinév. Korábban is ismert névadási m ó d volt, s adatközlőim sze
rint elsősorban a színesbőrű lakosság körében divatozott. 

12. Hónapok neve lett keresztnévvé: Enera 'január' férfinév. Ide vehetők 
az Oyam 'maya; május' és a Z,á"6a 'aanY; április' női anagrammanevek is. 

13. Intézménynevekből is keletkeznek keresztnevek. Ezt a típust képviselik 
a következő női nevek: jEm^raW (Empresa fraductora de F m o Bortermelő 
Vállalat), fwrcwz ( P U R C + ia, a női név végződése). A név első eleme Kuba 
korábbi forradalmi pártja nevéből (fartido C/nido de la jRevolución Cubana) 
alkotott mozaikszó. A z I N R A (Institute Nációnál de la Reforma Agraria 
'a Földreform Nemzeti Intézete') és az INIT (Institute Nációnál de la In-
dustria Turistica 'az Idegenforgalmi Ipar Nemzeti Intézete') nevű intézmények 
mozaikszavából hozták létre az Thramff nevet. A z Amerikai Egyesült Államok 
földrajzi közelségére utalnak az C/jma;7 (US Mail) f/swwy (US Army) és az 
CAmayy (US Navy) nevek. Ez utóbbi név születését adatközlőim a következő
képpen beszélték el: A guantanamói férfi sokat töprengett, mi legyen lány
gyermekének a neve. Egyszer felment a hegyre, s onnan látta, hogy az öbölben 
az Egyesült Államok hajói ki-be rakodnak. Elolvasta, ami az oldalukra volt 
írva: CAS vVayy, s rögtön elhatározta, ezt a nevet adja gyermekének. 

A névtípus a mai névadás terméke. Maguk a kubaiak sem tartják eszté
tikusnak, s az ilyen példákat tréfásan, nevetve említették. Elsősorban a kevésbé 
iskolázott szülők névválasztására jellemző. 

14. Egyetlen típusba sem lehet besorolni a Cnaab 'szolga', nevelt', faf-
nefa 'hazaß', / W a r 'pásztor', Max/ma 'legnagyobb', C&swea 'cejarea; csá-
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szármetszés', mert az anya így hozta gyermekét a világra, &m6W;'o 'azf%&?/wz; 
szandál', f m 'csibehang' és a TfwW férfineveket. Ez utóbbi név választásában 
alighanem az is szerepet játszott, hogy az apát TWennek hívják. 

15. Külön említhető meg az a névadási szokás, amikor a több gyermekes 
szülők valamilyen meghatározott szempont szerint nevezik el gyermekeiket. 
Névadó motívumok lehetnek például a politikai, társadalmi élet egymással 
kapcsolatban levő fogalmai. A z egyik havannai családban a gyerekek a követ
kező neveket viselik: F/aW, A / W W 'szabadság', fafr/a 'haza', Kg/fcgr^moj 
'győzni fogunk'. Kubában jelszóként él a forradalom vezetőjének híres mon
dása: „Patria o muerte, vencerémos." („Haza vagy halál, győzni fogunk.") — 
Ide sorolható a Z , / W W , ydmárwxz névpáros is, amelyet a lányikrek azért kap
tak, mert október 27-én, az ún. Amerikák napján születtek. Névadó motívum 
lehet az alliteráció is, amikor az elsőszülött nevéhez választják a fiatalabb test
vérek nevét: Z W a y , Z W m a , illetve TWerfo; TögoWfo, T&'aWo. 

A névtípusok számát több adat birtokában bizonyára még tovább lehetne 
szaporítani, de cikkem talán így is megfelelő áttekintést nyújt a kubai név
adásról, s így a névtudomány szerény eszközeivel hozzájárul a távoli baráti 
ország életéről, népéről, szokásairól szerzett ismereteink elmélyítéséhez. Ta
nulmányomban a névadási módok kritikai értékelésére nem vállalkoztam. Úgy 
hiszem, helyesebb, ha erről a kérdésről egy nálam illetékesebbnek a véleményét 
tolmácsolom. A z egyik fiatal kubai író műve ezzel a kérdéssel is foglalkozik. 
ATfco&M Dorr „Una casa colonial" (Egy gyarmati stílusú ház) c. vígjátékában 
egy idős hölgy a névadásról is beszél. Elítélően szól a korábbi gyakorlatról, 
amikor csak mártirológiai, illetve bibliai neveket lehetett adni az újszülöttek
nek, de még több bíráló szava van a m a névadási szokásairól. S elrettentő pél
daként éppen az E/M^roW nevet említi, amely a Bortermelő Vállalat mozaik
szavából lépett elő keresztnévvé. A mértéktartás, a jó ízlés a névadásban is 
alapvető követelmény. 

KÁLNÁSI ÁRPÁD 

Vornamengebung in Kuba 

In der Studie wird ein vom Verfasser im Jahre 1980 in Kuba gesammeltes 
Material verarbeitet. Die Vornamengebung in Kuba weist zehlreiche Unter
schiede zu unseren Gewohnheiten auf. Die Eltern dürfen ihren Kindern einen 
beliebigen, schon einmal dagewesenen oder einen von ihnen erdachten Namen 
(oder auch mehrere Namen) geben. Nach einer kurzen Erläuterung der M a 
terialiensammlung folg eine Darstellung über die Herausbildung der Gewohn
heiten der Vornamengebung in Kuba, von den ältesten Quellen bis zur heutigen 
Zeit. Der Verfasser versucht danach, die Vornamen zu gruppieren. Allerdings 
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ist eine Gruppierung der Namen wegen der zahlreichen Motive zur Namens
gebung sehr schwierig. Die wichtigsten Gruppen sind: Namen der traditionel
len Namensgebung (Jose, Emilio, Juan, Teresa, Ana usw.); die von geogra
phischen Bezeichnungen abgeleiteten Namen (America, Asia, Paris, Hanoi 
usw.); Namen berühmter Persönlichkeiten (Lenin, Washington, Indira usw.); 
„Phantasienamen" (Ailyn, Yamil, Mirirla usw.). Einen eigenartigen Vorna
mentyp vertreten die Namen, die aus Abkürzungen von Institutionen gebildet 
worden sind, z. B. Usnavy (US Navy), Usmail (US Mail). Allerdings wird 
dieser Namenstyp von den Kubanern für nicht ganz richtig gehalten. Auf
grund des Gesamtmaterials wird auch auf die frühere und die jetzige Belastung 
der einzelnen Namenstypen hingewiesen. 

Die Studie möchte mit ihren speziellen Aussagen unsere Kenntnisse über 
dieses Land vertiefen. 

Á. KÁLNÁSI 
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