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az írott mőfajok követelményeivel, viszont a tudományos munkát a doktori képzésben már az elsı 
évben meg kell kezdeniük. Ehhez nyújt valódi kapaszkodót Fóris Ágota munkája, amely egyrészrıl 
átfogó betekintést ad a tudományos munka összetett kérdéseibe, másrészrıl a mindennapi kutató-
munka apró részleteit világítja meg. A könyv jó szívvel ajánlható a fiatal kutatók segédkönyvének 
ugyanúgy, mint kutatás-módszertani szemináriumok kurzuskönyveként. 

Sermann Eszter 
SZTE IKI 

Név és valóság. A VI. Magyar Névtudományi Konferencia elıadásai. Balatonszárszó, 2007. jú-
nius 22–24. Szerkesztette Bölcskei Andrea – N. Császi Ildikó. A Károli Gáspár Református Egyetem 
Magyar Nyelvtudományi Tanszékének Kiadványai 1. Bp., 2008, 679 lap. 

1. A magyar névkutatás nagy seregszemléit – kisebb-nagyobb névtani konferenciák, tanácskozások, 
szemináriumok mellett – 1958, az elsı ilyen alkalom óta jobbára évtizedes gyakorisággal rendezik 
meg. Az 1995-ben Miskolcon megtartott ötödik konferenciát követı VI. Magyar Névtudományi 
Konferenciára 2007 nyarán került sor. A tudományos rendezvényt a Magyar Nyelvtudományi Társa-
ság közremőködésével a Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke 
szervezte meg Balatonszárszón, a magyar református egyház konferenciaközpontjában. A háromna-
pos konferencia alatt négy plenáris elıadás és a párhuzamosan futó négy szekcióban közel száz 
szekcióelıadás hangzott el a szakterület számos kérdésérıl, hazai és határokon túli kutatók részérıl; 
ezekbıl – köszöntıkkel és zárszóval együtt – végül egy híján 90 elıadás látott napvilágot a konfe-
rencia kötetében. A rendezvény középpontjában a magyarországi, illetve a Kárpát-medencei magyar 
tulajdonnévanyag vizsgálata állt, amihez az idegen nyelvi kapcsolatok és a hazai kisebbségek név-
anyagát vizsgáló elıadások csatlakoztak. A konferencia programjában elhangzott elıadásokat ezúttal 
egy új, induló tanszéki sorozat keretében, vaskos, ugyanakkor gondosan szerkesztett kötetben tették 
közzé a konferencia szervezıi. 

2. A kötet élén a konferencia megnyitásakor elhangzott Köszöntık: Szőcs Ferencnek, a Károli 
Gáspár Református Egyetem rektorának és Kiss Jenınek, a Magyar Nyelvtudományi Társaság elnö- 
kének a témához illı – a neveknek a Bibliában, az ember életében, illetve a névkutatásnak a nyelv- 
tudományban betöltött szerepérıl szóló – beszédei állnak (9–12). 

Ezeket a Plenáris elıadások követik (13–52). Hajdú Mihály A tulajdonnév és közszó hatá- 
rán címő elıadása a tulajdonnévi kategória újszerő körülhatárolására irányul: az adott, jellemzıen a 
határterületen lokalizált nyelvi elemeket a „reflexíve” és/vagy „kognitíve” tulajdonnévnek tekintı 
szempontjai révén ad újszerő megközelítést ehhez (13–20). Hoffmann István A név mint történeti 
forrás címő tanulmányában a névkutatás másirányú hasznosításáról: a tulajdonnevek, különösen pe-
dig a helynevek történeti értékérıl, ennek a mai történeti névkutatásunkat különösen is érintı kérdé-
seirıl értekezik (20–9). Tolcsvai Nagy Gábor A tulajdonnév jelentése címő elıadása a nével- 
mélet minden bizonnyal legvitatottabb kérdését általában a jelentéselmélet, kifejezetten pedig a név- 
kutatás szempontjából még sokat ígérı kognitív nyelvészet keretébe helyezve értékeli (30–41). Sza- 
bómihály Gizella A határon túli névhasználat és nyelvi tervezés cím alatt pedig a kisebbségi magyar 
névhasználati jelenségek, a nyelvi menedzselés feladatai és lehetıségei témakörével az alkalmazott 
névtan területére, egyúttal pedig a határon túli magyar névanyag világába nyújt rendszerezett és gaz- 
dag betekintést (41– 52). Mint látható, a jól megválasztott plenáris elıadások valóban a mai magyar 
névtudomány kiemelt fontosságú témáit tárgyalták. Ugyanakkor sajnálatos, hogy ezek mellett ezúttal 
elmaradtak a korábbi névtudományi konferenciákon szokásos, a szakterület legutóbbi fejlıdését átte-
kintı, a tudománytörténeti íveket továbbrajzoló elıadások. 
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A konferencia szekcióelıadásai a plenáris elıadásokat követıen, három nagyobb tematikus 
egységbe szervezve olvashatók. Ezek: Helynevek (53–313), Személynevek (315–518), Írói nevek és 
egyéb névtani kérdések (519–645); a nagy fejezeteken belül az egyes tanulmányok szerzıjük neve 
szerinti betőrendbe sorolva szerepelnek. A tanulmányok nagy számát tekintve ezek részletesebb be-
mutatásától szükségszerően kell eltekintenünk, ehelyett inkább a tanulmányok témáit, illetve na-
gyobb témaköreit igyekszünk sorra venni, illetve összefoglalóan áttekinteni. 

3. A Helynevek fejezet 35 tanulmányt foglal magába. Ezek egy része a helynévkutatás tá- 
gabb témaköreit vizsgálja: a helynevek élettanát, változásait antropológiai szempontból (Balázs Gé-
za), a térképi névírás jelenkori irányzatait és sajátos problémáit (Mikesy Gábor), egy beszámoló pe-
dig a magyarországi helynévgyőjtés egyes eddigi eredményeirıl ad részletes tájékoztatást (Csong- 
rád megye: Bede Ádám). Számos további tanulmány ugyancsak az újabb kori helynévanyagra, annak 
egyes részlegeire, illetve kérdéseire fordítja figyelmét. A kötet helynévtani fejezetében olvasható írá-
sok többsége azonban kifejezetten, vagy legalábbis hangsúlyosan történeti helynévkutatással foglal-
kozik. (Ezen belül is kiemelt figyelemmel, már csak nyelvtörténeti és névtörténeti jelentısége miatt 
is, az ómagyar korra vonatkozólag.) 

Korai nyelvemlékeink helynévi szórványait vallatják többen a kötetben: a lokalizálás szem-
pontjából (Tihanyi alapítólevél: Szentgyörgyi Rudolf), az oklevelek latinizáló névanyagát vizsgálva 
(Szıke Melinda), illetve a nyelvtörténész jellegzetes eszközeivel (Juhász Dezsı). Más szerzıket is 
kifejezetten a nyelvtörténeti érdeklıdés irányít: a helynévanyag kutatása a hangtörténet problémái- 
nak (Kenyhercz Róbert), illetıleg a -gy képzı történetének szempontjából (Bényei Ágnes). Több 
cikk vizsgálja a magyar helynévanyag idegen nyelvi összefüggéseit: szláv (Guttmann Miklós), né- 
met (Gerstner Károly) és román (Pál Helén) nyelvi kapcsolatait is. 

Egyes írások a helynévtörténet valamely sajátos jelenségével foglalkoznak: átfogó igénnyel a 
települések többnevőségének és névcseréjének (Tóth Valéria), bıséges korpuszon a párhuzamos 
helynévadásnak (Póczos Rita) a témájával, vagy éppen egy elpusztult település névbokrosodásának 
vizsgálatán keresztül az adott folyamat elméleti kérdéseivel (Pásztor Éva). Más tanulmányok a tör- 
téneti névrendszer egyes etimológiai, illetve jelentéstani típusait tárgyalják, átfogó igényő anyagon: 
a népnévbıl (Rácz Anita), folyóvíznévbıl (Gyırffy Erzsébet) vagy templomcímbıl (Bölcskei Andrea) 
származó településnevek csoportját, valamint a gombaneveket, illetve faneveket tartalmazó helyne-
veket (Zsigmond Gyızı, Bába Barbara). 

További írások a Kárpát-medence valamely területének történeti helynévrendszerét, annak 
belsı összefüggéseit mutatják be (Ugocsa vármegye: Kocán Béla), esetleg csupán egyetlen helynév tör-
ténetét (Laponyag: Torma István). Egy-egy szőkebb terület újabb kori dőlınévanyagát többen vizs-
gálják valamilyen sajátos: a falusi helynévismeret változásának (Gyuriczáné Bazsika Enikı), illetve a 
helynevek helyzetviszonyító elemeinek (Hochbauer Mária) szempontjából. Érthetı módon több tanul-
mány szól a helynevek alkotásában fontos szerepet játszó földrajzi köznevek témájáról: ómagyar kori 
víznévanyagon (Bíró Ferenc), mai külterületi helynevek nyelvföldrajzi szempontú elemzésével 
(moldvai csángók: N. Császi Ildikó, csornai járás: Eıry Vilma), illetve a településne- 
vekben (Kárpátalja: Sebestyén Zsolt) vizsgálódva. A (történeti) névkutatásnak a megfelelı számító- 
gépes program és adatbázis segítségével megnyíló, a névföldrajzi kutatásokat elısegítı lehetıségei-
rıl ugyancsak tanulságos tanulmányt találunk a kötetben (Bárth M. János). 

Az eddig említett tanulmányok elsısorban a település- és dőlınevek állományára fordították 
figyelmüket. Több írás foglalkozik ugyanakkor a belterületi helynevekkel is: Budapest városrészei- 
nek neveivel (Tóth Orsolya), a történeti Magyarország német nyelvő utcaneveinek korszakaival 
(Vincze László) és a fıváros 50-es évekbeli utcanév-változtatásaival (Havas Péter). Mellettük a to- 
vábbi helynévfajták, így a történeti és újabb kori hegynevek kategóriájának értelmezése (Reszegi Ka-
talin) és egy szőkebb terület történeti víznévállományának elemzése (Kovács Éva) arányaiban ki- 
sebb figyelmet kapott. A kisebb, hagyományos vagy éppen újszerő helynévtípusokból is kapunk vi-
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szont ízelítıt: egy-egy írás tanyanevekkel (Bede Ádám), illetve a sziklamászó útnevek (kognitív) 
szemantikájával (Kuna Ágnes) foglalkozik. 

4. A Személynevek fejezet szám szerint 30, történeti és jelenkori névanyagot, illetve a sze-
mélynevek különbözı típusait – legnagyobb részt azonban kereszt- és családneveket – tárgyaló ta-
nulmányt tartalmaz. 

Az ómagyar kori magyar személynévanyagot az akkoriban megformálódó helynévrendszerek-
hez képest kevesebben vizsgálják. Ezek közt olvashatunk azonban a Trisztán-regény neveinek meg-
jelenésérıl a középkori Magyarországon (Korompay Klára), a 14–15. századi moldvai oklevelek 
magyar személy- és méltóságneveirıl (Stefuca Viktória), valamint a családnevek kialakulásának 
kognitív nyelvészeti szempontú elemzésérıl (Slíz Mariann). 

A 18–19. századi keresztnévanyagot érintıen a felekezeti keresztnévadás sajátságairól (Kecs- 
kés Judit) és egyetlen név (Etelka ~ Adelhaide) változatairól (Voigt Vilmos) találunk tanulmányt a 
kötetben. Olvashatunk egy-egy erdélyi és magyarországi település keresztnévadásának az utóbbi év-
századok folyamán végbement átalakulásáról (Puskai Melinda, Stohl Róbert), ritkaságszámba menı-
en egyetlen család névadási szokásainak történeti változásáról (Kiss Antal), valamint a mai magyar-
országi keresztnévválasztás tendenciáiról, az errıl való társadalmi vélekedésekrıl (Posgay Ildikó); 
különlegességként pedig a keresztnév-statisztikáknak a társadalom- és piackutatásban való esetleges 
felhasználásáról (Bozsonyi Károly–Kmetty Zoltán) is. A magyar–német (Szilágyi-Kósa Anikó), va-
lamint magyar–román (Rus Fodor Dóra) környezet befolyásolta keresztnévadásról és a mai keresztnevek 
latinra fordításának bıséges problematikájáról (Rihmer Zoltán) is találunk egy-egy tanulmányt a kö-
tetben. Az egyénnevek kérdésköréhez kapcsolódik a konferencia elıtt frissen meg- 
jelent Onomasticon Turcicum, azaz a török történeti személynévszótár anyagának a bemutatása, a nagy- 
szabású mő szerkesztıjének köszönhetıen (Baski Imre). 

A magyar családnevek vizsgálatának körébıl egyes tanulmányok a 17–19. századi magyar 
névállomány összetételét és társadalomtörténeti – demográfiai, társadalmi tagozódást mutató, foglal-
kozással összefüggı – tanulságait elemzik (Ördög Ferenc, Fülöp László), de természetesen akad 
olyan írás, amely megszokott módon egy szőkebb terület családneveit rendszerezi (Bereg megye: 
Mizser Lajos). A kötetben szereplı, családnevekkel foglalkozó írások fele azonban sajátos módon a 
családnév-változtatások témakörére koncentrál: a spontán névváltozásokkal együttesen tárgyalva 
(Mizser Lajos), a magyar eredető, többnyire zavaró hangzású vagy jelentéső családnevek megváltoz-
tatásának eseteiben (N. Fodor János) és a kisebbségi magyarság körében (Kárpátalja: Kovács And-
rás) vizsgálódva; általánosabb igénnyel pedig a családnév-változtatásokat meghatározó tényezık mo-
dellszerő áttekintésében (Kozma István), valamint a névváltoztatásokat megnevezı terminológia 
történetének és szemléletmódjának elemzésében (Farkas Tamás). A magyarországi nemzetiségek 
családneveivel ugyanakkor egy írás foglalkozik (szlovákság: Gyivicsán Anna), akárcsak a felvidé- 
ki magyar személynévhasználat jogfosztott, 1945 utáni másfél évtizedének jelenségeivel (Vörös Fe-
renc). 

A személynevek egyéb típusaira néhány szerzı jóvoltából kapunk csak bizonyos rálátást. A ra- 
gadványneveket a szlovákiai magyarság (Bauko János), valamint a punkok (Turóczy Zsófia) körében 
vizsgálják. A nıket megnevezı különbözı személynévtípusok kutatásának elmúlt fél évszázadát 
gazdag tudománytörténeti áttekintésben láthatjuk (Fercsik Erzsébet), a házassági nevek kérdéskörét pe-
dig a fıvárosi asszonynévhasználat bı három évtizedének változásai (Laczkó Krisztina) kapcsán. A to-
vábbi személynévtípusok közül az interneten használt azonosítónevek (nickek) tőnnek fel még a kö-
tetben: ezek névrendszerbeli helyérıl és kutatásuk lehetséges irányairól módszeres elemzésben 
(Raátz Judit) olvashatunk. Ugyancsak a személynevekrıl szóló fejezetben találjuk meg a köznevesült 
keresztnevek szépirodalmi használatáról szóló elıadás írott változatát (Takács Judit). 

5. Az Írói nevek és egyéb névtani kérdések címő fejezet 17 tanulmányt tartalmaz. Többségük – 
ahogyan azt a fejezetcím is sejtetheti – az írói, költıi névadás és névhasználat kérdéskörében vizsgá-
lódik, kiegyensúlyozott arányban korábbi és kortárs szerzık munkái alapján. Általában a köl- 
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tıi nyelvben (Büky László), valamely magyar költı (Petıfi: Kornyáné Szoboszlay Ágnes, Sinka 
István: Heltainé Nagy Erzsébet, Orbán Ottó: Boda István Károly–Porkoláb Judit) vagy író (Gion Nán- 
dor: Bence Erika, Lázár Ervin: G. Papp Katalin, Závada Pál: Zsilák Mária, Vámos Miklós: Vácziné Ta-
kács Edit) névvilágában vizsgálja ezek jellemzıit. E tanulmányok mellett olvashatunk a nevek szere-
pérıl a Krúdy-stílus iróniájában (Pethı József), a névfordítás kérdéseirıl pedig a Harry Pot- 
ter-regények kapcsán (Bakonyi Dóra). 

A helynevek, személynevek (és az írói névadás) vizsgálata mellett a kisebb tulajdonnévfaj- 
ták iránt – mint általában a névkutatásban – jóval kisebb érdeklıdést tapasztalunk. Állatneveket 
két írás tárgyal: az ezekben megmutatkozó névdivat (T. Somogyi Magda), illetve a kognitív szeman- 
tika nézıpontjából (Nemesné Kis Szilvia). Intézményneveket úgyszintén két tanulmány vizsgált: ál-
talános iskolák neveit (Varga Józsefné Horváth Mária), illetve napjaink -da, -de képzıs cégneveinek 
csoportját (Sólyom Réka). A csillagok elnevezésérıl, helyesírásukról (Kozma Judit) és a ne- 
vezéktan területérıl, a magyar gyógynövénynevek készülı történeti-etimológia szótáráról (Vörös 
Éva) is olvashatunk a kötetben. A névelmélet témakörét ugyanakkor – a plenáris elıadások, illetve 
néhány, korábban már említett írás mellett – kifejezetten csupán egyetlen: az etimológia, onomaszio- 
lógia és névelmélet kapcsolatát tárgyaló munkában (Horváth Katalin) látjuk megjelenni. 

6. A konferencia végén elhangzott Zárszóban Juhász Dezsı röviden értékelte az elmúlt bı év-
tized névtudományának legfıbb eredményeit, valamint a rendezvény legjellemzıbb tartalmi és tema-
tikus értékeit, újdonságait (647–9). A legújabb névtani konferenciakötet hasznos újítása, hogy az a 
tanulmányok angol nyelvő összefoglalóit is közreadja, mégpedig együttesen, a szerzıi nevek szerinti 
betőrendben, a kötet legvégén megtalálhatóan (651–79). 

A Zárszóban is megfogalmazott gondolatokhoz csatlakozva megállapíthatjuk, hogy szépen 
fejlıdı szakmai mőhelyek, kutatási programok vannak jelen a tudományterületen, mely az elmúlt 
idıszakban új fórumokkal is bıvült. Erısödik a tulajdonnevek rendszerszerő vizsgálatának igénye és 
az elektronikus adatbázisok hasznosítása. Bár a nem nyelvészeti diszciplínák mővelıi viszonylag kis 
számban vettek részt ezen a konferencián, a névtan interdiszciplináris elkötelezettsége továbbra is 
határozottan megmutatkozik. Új szemléletmódok, nyelvészeti irányzatok ígéretesen hódítanak, és a 
hagyományos tematikák erıteljes jelenléte és újszerő kutatási területek egyaránt jellemzik a mai ma-
gyar, hazai és határon túli névkutatást. 

Farkas Tamás 
ELTE BTK 

Magyar Nyelvtudományi 
és Finnugor Intézet 

 

Helyreigazítás 

Nagy L. János írja: A Magyar Nyelvır 132. évfolyam (2008) 4. számában a 499. oldalon szerepel 
egy mondat: „Külön is köszönetet mondunk Kindler Juditnak, az MTA Akadémiai Könyvtár elnök-
sége képviselıjének a segítségéért.” Sajnálatos elírás történt: Kindert Judit valóságos vezetékneve 
helyett téves név áll. Az Érintett Kindert Judit és az olvasók szíves elnézését kérem. 

 


