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Valamikorhárom községböl áJ,1ta mai település: Ózd, Várkony

és Bolyok. Ezeknek az 1846-ig tartó történetével foglalkozik a könyv

első része. A második rész (1846-1867) a vasgyár kialakulásával,

az első "munkáslakáSOk"ép1tésével,a harmadik az ipar föllend4lésé-

vel, a gyári lakótelepek., nkolóniák" kialakulásával, a városközpont

klépülésével, az 1867 és 1918 közötti időszakkal kapcsolatban tár-

gyalja az utcanévadást.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA két világháború közötti időszakot bemuta-

tó fejezet megállapítja; hogy ekkor bomlik meg az $ddig lényegileg ter-

mészetes utcanévrendszer, megszaporodik a személyekről elnevezett

utcák száma, s sok az elcsatolt területek helyneveiről kap nevet. A

második világháború után várossá fejlődött Ózdon az eddig megmaradt

természetes nevek nagy részét is !ölcserélik., többnyire személynevek-

ből alakultakra.

Az adattári rész körzetenként, azon belül betlirendben tárgyalja

az utcaneveket. Fölsorolja jelenkori és történeti neveiket, ahol lehet,

az elnevezés és a megváltoztatás időpontját is megadja, de mindenképp

utal a név előfordulásának évszámára. Ezután nagyon részletes és

hasznos leÍrást ad a szóban forgó utcáról. Ezekben nemcsak értékes

helytörténeti adatokat találunk., hanem a névélettan számára is tanulsá-

gos, ÍÖlhasználható megállapltásokat közöl a szerző.

Forrásjegyzék (141-3) és betlirendes névmutató (145-62), va-

lamint a térképek jegyzéke (163) egész1u kl a munkát.

H. M.

LESLIEALAN DUNKLING!First Names First. London,1978.285p.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A m it az angol nyeMerü1eten' használt nevekről el lehet morideru,

azt mind magára vállalja ez a könyv. Foglalkozik röviden a teljes sze-

mélynévvel (elsősorban az Írói névadás szempontjából), a cÍmekkel,

névkiegész1tő elemekkel stb. Érdekes a "középső nevek" (middle na-

mes) kategóriájának bemutatása, amely szabadon választható bármikor

mindenki számára, s a könyv szednt az amerikaiaknak csak 4')b-a.nem

él ezzel a lehetőséggel; a férfiaknak egy, a nőknek pedig négy %-a

pedig két vagy több középnevet is fölvesz. Ezeknek egy része csupán

egy-egy betil, s föloldásuk többféle is lehet, de nem szokásos. A bece-
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nevek között bemutatja azt a gyfijteményét a szerző. amely szerelmes

ievelek alá.Írásaiból illetőleg megszólltásaiból való.- Listát ad az ameri-

kai indiánok beceneveirőL A névvarázslatról szóló fejezet a nevekben

rejlö elöjelekről. a nevek anagrammáiról.-náfvadási ritusokról, a nevek

bet(Íinek számértékéről szóL A következő fejezet a normann hócÚtásig

(1066) kiséri végig Anglia névadási ezokéss aít, Fölsorolja betarendben

a középkorban használatos óangol, normann és keresztény neveket,

Külön fejezetet szentel a szerző a keresztnevekool eredő családne-

veknek. A' Richardnak 110. a Johnnak 95,' a Robertnak 90 stb.

családnévi változatát közli. IttZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf r a családnév és keresztnév összhatá-

sáról,- a névegyüttes szerepéről a névválasztásban. A reformáció nevei

új fejezetet kaptak,- és fölsorolásuk mellett rövid jellemzéseket is olvas-

hatunk' rÓluk.-AMLKJIHGFEDCBAX V I I . századXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn e v e i különválasztva kerülnek bemuta-

tásra ebben a fejezetben.

A becenevek kialakulását a XVII 1.- századtól vizsgálja a szerző.

Megállapítja, hogy a becenevek hivatalos névvé válása hamarosan ez-

után be is következett az angol nyelvterületen, ezért újabbnáJ,..újabb

becenevek alakultak ezután.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A száz évvel ezelőtti nevek közül az első ötvenről gyakorisági

sorrendet láthatunk a 88. lapon, külön az' Egyesült Államok,' külön

Anglia és Wales neveinek fÖlsoro!ásávaL-Érdekes, hogy alig van kü-

Ioribe.é g az első néhány névben a két világrészen,- a ritkább nevek

között azonban már jellegzetes angliai és amerikai neveket különböztet

meg a szerző,

A nevek helyesÍrása mindenütt probléma,' hogyne lenne az az an-

gol nyelvterületen. A .bhannának (becézői nélkül) 17 használatos fo~má-

ját sorolja föl a szerző. A férfinevekool alkotott nőnevek nagy száma

igen meglepő. A nevek alakulásmódjának osztályozása is itt kap helyet.

Az Egyesült Államok XX. századi leggyakoribb 50 nevét huszonöt-

évenkénti korszako!ásban kapj uk meg, s nagyon meglepő, hogy az első

női név egészen 1975-ig a Mary volt. Ugyanezt a névdivatvizsgálatot

az utóbbi száz évre kidolgozva nevenként is megkapjuk. A férfinevek-

nél nagyobb a változékonyság az első h e l y e n . 1900: John, 1925:Robert,

1950: John, 1975: Michael. A leggyakoribb 10 név azonban csak 1975-

re cserélödik ki nagy mértékben. Az Egyesült Államok különböző álla-

mainak névgyakorisági mutatóit is megadja a könyv az 1975. évbő1 az

első húsz névre kidolgozva. A leggyakoribb nevekben nincsenek jelentős
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különbségek földrajzi szempontból,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAd e a 6-20. nevek.már eléggé el-

térnek egymástó!. Külön foglalkozik a szerző az amerikai négerek ál-

tal választott nevekkel. Nagy különbségeket az ő névhasználatukban

sem találunk, de a megadott névlista sok érdekes,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú] nevet tartalmaz.

Kanada névadási szokásait a francia hatás bemutatásával kezdi

a könyv. Névgyakorisági táblázatai alig térnek el az ltgyesült Államok

neveitől. - legalábbis az első néhány helyen. Itt is kitér a földrajzi

különbségek bemutatására, s itt sem találunk nagy eltéréseket az egyes

országrészek k'eresztnévhasználata között. Ugyanezeket a vizsgálato-

kat elolvashatjuk Anglia és Wales, Skócia valamint. Ausztrália kereszt-

neveiről. Az utolsó fejezetek az 1950.- és az 1970. év keresztneveinek

egybevetéseit tartalmazzák a különböző angol anyanyeMl államokban.

Kétségtelenül megállapÍtható a legtöbb név esetében az, hogy melyik

államra jellemzőbb, s az is, hogy Skócia mutatja a legeltérőbb név-

használatot a többi vizsgált területhez (USA, Kanada, Anglia és Wa-

les, Aus~álla) viszonyÍtva. Ennek kétségtelenül máig is ható vallási

gyökerei vannak.,

Az egyes nevek néhány sorban való leÍrása (232-44) igen tö-

mör névélettan, amely a név használatának földrajzi és időbeli gyako-

riságát mutatja be talán kissé túlságosan is szUkszavúan •

.A különleges nevekkel foglalkozó fejezet aJighanem a legjellem-

zőbb az egész könyvre; érdekességek, kuriozumok bemutatása tudomá-

nyos kutatásokra e.Iepoz've, Hallatlanul olvasmányosan, igen népszer[l

módon valóban annyi mindent elmond az angol nyeMerület keresztne-

veiről ez a könyv, amennyit minden kutatónak tudnia kell, de amennyit

még a laikusoknak is érdemes elolvasni.

Eléggé hiányos irodalomjegyzék, a Names Society (szabad for-

cÚtásban: Névtudományi Társaság) ismertetése és igen kiváló mutató

(273-85) zárja a könyvet.

(Ezt a munkát is P.-A. Sherwood ajándékaként kaptuk. sXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi t t is

fogadia hálás köszönetünket.)

HAJDÚ MIHÁLY

P. G. O'NEILL: Japanese Names. New York & T o k y o , 1972.359 p,

Reading Japanese names vrrit~ in Chinese character is eJdremely

dilficult and compü cete d," This book is tc-'?lilp this problem.- This is a

kind of dictionary in order to !ind how to read a certain Kanji name.GFEDCBA
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