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közöljék az eredetiben szereplő, a számik hagyomá-
nyos életmódját dokumentáló fényképeket. Domokos 
a fordíthatatlanság kérdését különböző szinteken 
tárgyalja. A szemiotikai szintű fordíthatatlanságról 
szóló alfejezetben például azt is boncolgatja, mikép-
pen lépnek párbeszédbe a mű eredeti változatában a 
fotók a versekkel és a sámándobok jelrendszerével, 
s miként alkotnak egységes mitopoézist.

Valkeapää Üdvözlet Lappföldről című munkájá-
nak narratív stratégiáit, valamint a szerző drámai mun-
kásságának transzkulturalitását és transzlingualitását 
is elemzi Domokos ebben a fejezetben.

A kötet negyedik, utolsó fejezetében (Az irodal-
mi transzligualizmus témabeli, formai és stilisztikai 
aspektusai) az irodalmi transzlingualizmus szöveg-
beli megvalósulására és annak poétikai szerepére 
összpontosít a szerző. Olyan írók munkáit vizsgálja, 
mint a négynyelvű Anne Tardos vagy a tíz nyel-
vet használó Sabira Ståhlberg. Külön alfejezeteket 

szentel a fi nn és svéd származású, Németországban 
élő Cia Rinne soknyelvű vizuális költészetének, a 
magyar születésű, Németországban élő Mora Terézia 
novellisztikájának és a fi nn–magyar Vály Sándor 
német nyelvű zenés performanszának. Közös vala-
mennyi író munkájában, hogy amit egyesek nyel-
vi anarchiának neveznének benne, az valójában a 
transzlinguális írás lényege: megcáfolja az irodalom 
olvasójának elvárásait, szakít a nyelv szűk értelme-
zésével valamint a »komoly«, hagyományos írás 
műfajaival, és több nyelv határterületén mozog.

Domokos Johanna esszékötetét mind elméleti 
megalapozottsága, mind konkrét példáinak gazdagsága 
és elemzéseinek mélysége miatt fontos műnek tartom a 
21. századi irodalomkutatási diskurzusban. Jóllehet ve-
szélyeztetett fi nnugor irodalmi mezőkre összpontosít, 
megállapításai jóval tágabb értelemben is érvényesek.

Molnár Bodrogi Enikő

Abától Zoricăig
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Az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége fon-
tos feladatának tekinti az anyanyelv művelésén túl 
magunk és kultúránk megismertetését a többségi 
társadalommal is. Éppen ezért az AESz kiadványai 
nem csupán a különböző szakterminológiák helyes 
használatához, fordításához, a magyar, illetve román 
megfelelők megtalálásához nyújt segítséget szótárai-
val (vö. Fazakas Emese, Tódor Erika Mária [szerk.]: 
Magyar–román oktatásterminológiai szótár, Benő 
Attila, Fazakas Emese, Sárosi-Mardírosz Krisztina 
[szerk.]: Román–magyar oktatásterminológiai szó-
tár, Benő Attila, Becze Orsolya, Erdély Judit, Nagy 
Zsuzsanna [szerk.]: Magyar–román közigazgatási 
szótár, Fazakas Emese [szerk.]: Román–magyar 

közigazgatási szótár), hanem kulturális szótárak is 
napvilágot láttak, melyek az együtt élő népek közötti 
kulturális különbségeket, bizonyos kulturális eleme-
ket hivatottak elmagyarázni, tudatosítani, ismertté 
tenni. Ezek a Balogh F. András által szerkesztett 
Német–magyar kulturális szótár vagy a Péntek 
János, Benő Attila szerkesztette Magyar–román kul-
turális szótár, illetve a Benő Attila által szerkesztett 
Román–magyar kulturális szótár.

Jól illeszkedik ide, bár első látásra akár a sor-
ból kilógónak is vélhetnénk, a J. Kovács Magda 
szerkesztette, 2018-ban megjelent Magyar–román, 
román–magyar összehasonlító keresztnévszótár is. 
Elkészítésének elméleti alapja természetesen a 
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névtudomány, célja azonban újra a kulturális kö-
zeledés, az, hogy a gyakran használt, ismertebb 
magyar és román keresztnevek román, illetve ma-
gyar nyelvi megfelelőit a szélesebb közönséggel is 
megismertesse, úgy, hogy közben eloszlat néhány 
félreértést, több évtizedes rossz beidegződésekre 
hívja fel a fi gyelmet, valamint általában tájékoztat 
a nevek etimológiájáról is.

A könyv úttörő a maga nemében, hiszen eddig 
ilyen munka nem született, egyetlen kivételtől elte-
kintve, ez a Hajdú Mihály által 1983-ban Budapesten 
közreadott Magyar–angol, angol–magyar kereszt-
névszótár. Ez a törekvés, vagyis a leggyakrabban 
használt világnyelv felé való nyitás vitathatatlanul 
fontos, ám talán ennél is sürgetőbb az, hogy a kör-
nyező országokban kisebbségi sorban élő magya-
rok az illető többségi nemzetekkel (román, szlovák, 
szerb, ukrán, horvát, szlovén, német) jobban megis-
mertessék személynévrendszerüket, ezzel segítve a 
személynévhasználatot, illetve a személynévterve-
zést. Az ilyen munkák révén segíthető elő az, hogy 
neveinket minél inkább helyesen írják, értelmezzék, 
esetleg a megfeleltetés is helyes legyen. A szerző, 
J. Kovács Magda következetesen megfeleltetést 
és nem fordítást ír, hiszen azt vallja, hogy minden 
egyén neve kizárólag eredeti, anyanyelvi formában 
fejezi ki az önazonosságot, hiszen minden nyelv utó-
névrendszere is valójában egyedi, lefordíthatatlan. 

A kötet szerkezete a következő: az elsőként be-
szerkesztett tartalomjegyzéket két, magyar és román 
nyelven megírt, azonos tartalmú előszó követi. Itt 
olvashatunk a szótár elkészítésének motivációjáról, 
a nehézségekről is, amelyekbe a szerző a szerkesztés 
során ütközött, különösen a megfelelő román forrás-
munkák hiányára hívja fel a fi gyelmet.

A kötet a címnek megfelelően két fő részre ta-
golódik. Az első részben több mint 2000 magyar 
keresztnevet mutat be, és magyaráz a szerző a ro-
mán olvasók számára. A tulajdonképpeni szótári 
részt három kis eligazító, a használatot megkönnyítő 
fejezet előzi meg, ebből kettő minden szótár elma-
radhatatlan része: a rövidítések és jelek feloldása, 
valamint a szócikkek felépítésének magyarázata. 
Itt kapott helyet egy újszerű kis fejezet is, amely 

a magyar ábécé betűinek hangértékét taglalja, és 
románul magyarázza meg a román nyelvtől eltérő 
ejtésbeli és írásbeli különbségeket, igen szemléle-
tesen, angol, francia és német példákat is felhasz-
nálva. Ugyanilyen eligazítást találni a Benő Attila 
által szerkesztett Román–magyar kulturális szótár 
elején is, gondolom, ez a bevált módszer a sorozat 
része, és a lektorok (jelesül Benő Attila és Péntek 
János) keze is benne van abban, hogy itt újraközlik 
ezeket a tudnivalókat. 

A szótári rész természetesen ábécérendben sor-
jázza a magyar utóneveket (magyar alatt itt termé-
szetesen nem a csak magyar etimológiájú neveket 
kell érteni, hanem a magyar névadásban használatos 
keresztneveket). Itt szeretném azt is megjegyezni, 
hogy, amint a szótárnak sem, jelen ismertetőnek 
természetesen nem célja a magyar keresztnévrend-
szer történeti-etimológiai szempontú bemutatása, 
rendszerezése. Az egyes névalakok után azonban 
a szerző a kötet legvégén feltüntetett szakiroda-
lom alapján megadja ezeknek etimológiáját – ha 
nincs román megfelelő –, ha van, akkor mindjárt 
az következik, végül az angol nyelvi változat, ha 
létezik olyan. Bizonyos nevek esetében tévedéseket 
oszlat el, rosszul rögződött fordításokat (ez esetben 
talán nem beszélhetünk megfeleltetésről) szeretne 
felszámolni. Ilyennel találkozunk például mindjárt 
az elején az Adalbertnél. Dőlt betűvel röviden írja 
a megjegyzést: „Nu este înrudită cu magh. Béla.” 
’Nem rokon a magyar Bélával.’ Ugyanígy az Ágnes 
esetében is jelzi, hogy nem tévesztendő össze az 
Agnetával, hiszen ez utóbbi nem része a hivatalos 
román névrendszernek. Az Ágnétáról lennebb azt 
olvashatjuk, hogy az az Ágnes kicsinyítőképzős la-
tinosított változata. Ugyanígy nincs köze az ótörök 
eredetű Ákosnak sem a hangzás alapján mestersé-
gesen létrehozott Acațiuhoz. 

Némi zavart okozhat az, hogy, míg a magyar–
román részen több nevet is megfeleltet ugyanannak 
a román keresztnévnek, ez fordítva nem így van, 
például az Arkád és Árkos (amelyek nem roko-
nai az Árpádnak) román megfelelője az Arcadie. 
Azonban ha a román–magyar részt lapozzuk fel, az 
Arcadie névnél csupán egyetlen magyar megfelelőt, 
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az Arkádot találjuk. Ennek oka az, hogy bizonyos 
magyar neveknek nincs megfelelőjük a román ne-
vek között.

Kíváncsian kerestem meg a Mátyás nevet, hi-
szen többször is fellángolt már a vita a sajtóban is 
Mátyás király román elnevezése miatt. Itt a magyar–
román részben azt találjuk, hogy a Máté és a Mátyás 
román megfelelője egyaránt a román Matei. Mindkét 
név ugyanabból a héber névből származik, a Máté a 
héber név becézett változatából alakult ki, és görög 
közvetítéssel került a magyarba, míg a Mátyás latin 
közvetítéssel került nyelvünkbe. A román–magyar 
részben viszont a Matei megfelelőjeként a Máté, a 
Matianak pedig a Mátyás szerepel. A Matei szócik-
kében szerepel az is, hogy nem tévesztendő össze 
a Matia (Mátyás) névvel. Talán a másik oldalon is 
jobban el kellett volna különíteni a két nevet, mert 
úgy gondolom, a szótárt olvasva sem jutnak nyug-
vópontra a Matei Corvinul elnevezés körüli viták.

A második rész mintegy fele az elsőnek, a ro-
mán–magyar rész kb. 1000 névcikket tartalmaz. Itt 
is megtaláljuk a rövidítések és jelek feloldását, a 
román ábécé betűinek megfelelő hangok lajstromát, 
valamint a szócikkek felépítéséről való tájékozta-
tást. Mint az első részben is, a név után rögtön kö-
vetkezik a jelzés, hogy női, vagy férfi  névről van-e 
szó, majd a magyar megfelelő Ladó János Magyar 
utónévkönyve alapján az oldalszám jelölésével. Ha 
a román keresztnévnek nincs magyar megfelelője, 
akkor jelzi a szerző, hogy milyen nyelvből ere-
deztethető az illető név, és mi a jelentése az adott 
nyelvben.

Tudjuk, hogy teljes szótár nem létezik, ez is 
csupán egy válogatás a két névrendszerből. A ma-
gyar–román rész a Magyarországon anyakönyvez-
hető nevek nagy többségéből állt össze, ezeket a 
szerző a Ladó, illetve Hajdú könyveiből gyűjtötte, 
a román neveket pedig, román keresztnévszótár 
hiányában, elsősorban Christina Ionescu Mică 
enciclopedie onomastică (Bukarest, 1975), Tatiana 
Petrache Dicționar enciclopedic al numelor de botez 
(Bukarest, 1998) munkáiból válogatta.

A szótár tipográfi ailag is nagyon jó minőségű, 
könnyen olvasható, jól használható, áttekinthető. 
A modern borító – Ördög-Gyárfás Ágota munkáját 
dicséri – természetesen a sorozathoz illeszkedik, a 
többi kiadványtól színében különbözik. Csupán néha 
fedezhetők fel apró hibák az írásjelek használatában, 
különösen a félidézőjelek keverednek el, de ennyi 
mellékjel, rövidítés alkalmazásakor ez megbocsátható.

Szerencsés volna, ha a kötet eljutna a román 
anyakönyvvezetőkhöz is, hiszen számos elírás, 
fi gyelmetlenség, értetlenség lenne kiküszöbölhető 
a szótár használatával, a névrendszerek kölcsönös 
ismeretével. Alkalmazása, használata az alapvető 
emberi jogok, a nyelvi jogok területén is előrelé-
pést jelenthetne. Ugyanakkor laikusok is haszonnal 
forgathatják újszülött gyermekük névválasztásakor.

Üdvözlendő tehát a könyv megjelenése, amely 
reményeink szerint példaként szolgál a többi környe-
ző országban élő magyar nyelvésznek, névtudósnak 
a hasonló tematikájú szótárak megszerkesztéséhez.

Tamásné Szabó Csilla
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