
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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It coyerS 36000 .Japanese names and provide their certain readings.

1. Type of names. The reading of a Japanese name written in cha-

racter can vary a.ccording to the coritext, so it is necessary first to

,.distinguish what kind of name itXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi s e .

Surnames 13500 s

Personal names 11000 male: ro. female: f

Place names 4400 P

Literary. historical, and artistic names 1, ho a

Era names distingu.Lshedquoting the first and Iast

years of the period

2. Romanization.-The romaruzation is donezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAby the modified Hepburn

, system.

3. Alternative name readings. E.g. Kik\!cf1i (more common) kan/Hi-

roshi.

4. Forms of Chinese characters~ There are officlally recommended

forms of Chinese characters called tóyó kaJ'lji.~Besides· this there are

commonly used characters.

Part 1. From characters to reading

1. 3050 double-size initial Chinese characters are Ji.sted in Part 1.

T - tóyó kanji
O - recommended for omission from tóyó kanji
1 - recommended for inclusion for tóyó kanji
N - e.ppr-oved for use in proper names only

2. The name reading for the single character.

3. Within parenthesist Main component reading of the character

(used only 'in combination with other ~haracters) the first one is the

most common.

Thereare two kinds of reading kanji. One is the standard Sina-

-Japanese (on) reading. given in a big capitals.' The other is the

native Japanese (kun) reading.

4. Names in combination are listed according to the number of

strokes in the second character. e.g. '( f III~ loul otogawa

Z 2[T]Todomu (name reading for the single ch~acter) m,

Kinoto p. LOT SU - main component reading (on) reading,

ITSU. rem, oto, taka - (kun) reading - o, tsugi, kí, to .

k~ni1

3 JIl Otokawa s, otsukawa -')o combination name reading

Part II. From reading to charaders

This is to find the kanji from reading.- The entries are arranged

in straightforward alphabeticai. order. Full name reading e.g. Tanaka,GFEDCBA
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comporrern reading with parenthesis e.g. (mo,chi). A nunber gíveri after

a character is the Parl 1. re·ference nimber for the iniüal kanji.

How to !ind readingszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA&. characters?

The character from the. reading can be found just by looking 'up

Part ll. How to find readings from characters, there are three ways

as follow.jng.

1. When the reading of the first, character is known, look up that

in reading jn Parl II. and use the reference number and look up in Parl 1.

2.- Find the first character in Part 1. by using Appendix 1.

3.-Find the first character in Part ~- from its total number of stro-

kes and lis character type.

Character classmcaüon

To use this dictionary, especially when yuu look fOr reading

from kanji, it is necessary to know the construcüon of kanji. Charao-

ters are classified by following two-elements.

1. Total stroke-count - from how .many Strokes a kanji is formed.

How to count etroke.s is quite difficuJt. (see details: page xiv.)

2~ Character type - kanjl is constructed from several small basic

elements and can be devided into, the fullowing types by 'Us element,'

what kind of basic element is has'-

il"ame element F-type

U-type

g;'g.
Gp , -
~(iiJ

~
(see detalls: page xiv.)

"lefthand element

top element

L-type

T-ty'pe

individual units (no ba- '
sic element)

. Example

1. From reading to kanji: Waseda.

333, you finc!:Waseda p. ~ f~'bEB

2. From kanji to reading: f;te IB
firSt kanjiZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA, , ! i lL (6 strokes). This

-t;r
pads, it has a top

Look it up in Part Il. on page

Count the strokes of the

element,-whose stroke-count is four.

kanji is constructed from two
8•tc,. d_•••...t
t .

Look up 6 strokes T-type (6'l'4), you will find it on page 50.-'l'he

fourth from the bottom, You find the name and the reading:
13. _ (;)
+ : tiE! w4 Waseda p.

WASE DA MIKA
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RencUJvül nehéz és kÖJ;"ühnényesa ldnai jelekkel frt japán nevek

olvasása. Ez a könyv ezt a nehézséget segÍt áthidalni. Az a rendel-

tetése, hogy eligazÍtson a kanji nevek olvasatában.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA36000 japán nevet

és azok olvasatát tartahnazza ez a szótár.

~. A nevek tipusai. A jellel !.rt japán nevek olvasata a szövegkör-

nyezettől változhat, ezért meg kell előbb határozni, hogy milyen Úpusú

a név.
Vezetéknév ~3 500

Utónév ~~000

Helynév 4400

Irodalmi, történehni
Korszakok nevei

s
férfinév: m, nőnév: f
P
és m(1vészi nevek 1. h, a

az elhatároláshoz a korszak első
és utolsó évét jelölik

átírás a módosított Hepburn-rendszer2. Romanizáció. A latinbetá's

szerint történik.

3. Két olvasatú nevek. Pl. Kikuchi (gyakoribb) kan{ Hiroshi.

4. A kÍnai jé'lek formál. Vannak hivatalosan ajánlott formál a kinai

jeleknek, amelyeket tóyó kanji-nak hfvnak. Emellett vannak általánosan

használt jelek is.

I. rész. A jelektől az olvasatig

~. Az élső részben 3050 kétszeres méretL1kinai kezdőjel van

fölsorolva.

T - tóyó kanji
O - a tóyó kanjiból kihagyásra ajánlott

I - a tóyó kanjiba belefoglalásra ajánlott
N - csak tulajdonnevek használatakor ajánlott

2. Az egyes jelek olvasata.

3. Zárójelben: a jel fő alkotó elemének olvasata .(csak más jelek-

kel való összetételben használatos ); az elsö a köznapibb.

Kétféle olvasata is van a kanjinak. Egyik a hivatalos Sino-japán

(on) olvasat, ez nyomtatott n~gybetifkkel van megadva. A másik a

japán anyanyelvlkk által használt, elterjedtebb változat (kun).

4. Az összetételekben szereplö neveket a második jelben levő

vonások száma szerint csoportositották. Pl.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAZ + 111~ Z rI 1 otogawa.

J . 2CT]~odomu (egyesZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAje l névolvasata) m,

L , Kinoto p. (OTSU - fő alkotóelem olvasata (on olvasat)

ITSU, leHI, oto, taka (kun olvasat), o, tsugi, ki, to, kum]

J,"IOtokawa s. otsukawa -'f összet~tt névolvasat
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r r.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArész. Az ol!ilasattóla jelig

Ebben a részben a jelet lehet megtalálni az olvasatból. Az ada.,.

tok betllrendbe vannak sorolva. A teljes név olvasata pl.'I'anaka, az

alkotóelem olvasata zárójelben Pl. (mochi). A jel után megadott szám

az I. részre utal, s az elöl álló kanji-t jelöli.

Hogyan kell megkeresni az olvasatot és a jeleket?

A jel az olvasatból a II. részben található .meg. Három módja

van annak, hogy hogyan kell az olvasatot a jelből megkeresni.

1. Ha az első jel olvasata ismert, akkor azt meg kell keresni a

II. részben, és az ott levő utaló szám seg.{tségével visszakeresni az

1.- részben.

2. Az els~elet meg kell keresni az I. részben az 1. sz. függelékZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I " " Asegitsegevel.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3 . A .z első jelet meg kell keresni az első részben az összes v0-

nás számának és a jel típusának. segitségével.

A jelek osztályozása

A szótár használatához - különösen ha a jelbő! akarjuk megtud-

ni az olvasatot - meg kell ismerni a kanji szerkezetét. A jelek osz-

tályozását két elem határozza meg.

1. A vonások összessége - hány vonás alkotja a kanji-t:,-Ezek-

nek az összeszámlálása igen nehéz. (Lásd: xrv, lap.)

2. A jel típusa - a kanji-t több kisebb ·alapelem alkotja, az alap-

elemek fajtájától függően a következő tipusokra osztható •
.. 7\ pl.

~~Q
F-tipus C:W

baloldali elem L-tipus

fölső elem 'I'-tipus

keret elem

önálló egység (nincs
alapelem)

PÉLDA

U-tipus
'=t-~

CA részleteket lásd: xrv, lap.)

1. Az olvasattói a kanji-hoz: Waseda. Kikeressü.k;,$a333. lapon ezt

találjuk: Waseda p, ~ t 'ra l±I
EI ~~ •.• 1'7->

2. A kanji-tál az olvasatig: + .•.. ,.,\, t:tt Összeszámoljuk a vonások

számát az első kanji-ban A / :7 J l . (6 vonás). Ez a kanji két részből
, .. ,,-tr-:-.r B
all; van egy folso eleme, amelynek a vonásszáma négy'.r Kikeressük

a 6 vonás 'I'-tipusnál (6'I'4). s az 50.- lapon megtaláljuk. Alulról a ne-

gyedik helyen áll a név és olvasata: ~: 1~ Hl
ForcÚtotta: SZALÓCZY IBOLYAGFEDCBA
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