
nlk: a név után sZQgletes zá~ójelben megadj3 a név illetve a név:-

részek jelentését, utána fölsorolja a németben előforduló névformákat

(variánsokat. mellékformákat és rövid alakokat; ha idegenből valók,

az átadó nyelvet, 5 ilyenkor a helyes ejtésüket ls). A variánsok,

mellékformák, rövidltések és az idegen nyelvU megfelelés ek önálló

szóclkként is szerepelnek b&endben a helyükön. Ilyenkor azonban

egy ícillelé mutató ny:ÚJ.alutalnak a főformára, ahol az utónév magya-

rázata megtalálható.

Minthogy a hajdani kéttegú utónevekből Igen sok megtaiálható

a mai névrendszerben is, a könyv szerkesztői munkájuk végén betf1-

rendben fölsorolják külön a fé~fi- és külön a női nevek utótagját.

Minden llyen névrész után megadják azt, hogy ez a rész milyen

előtagok után állhat.

Minden bizonnyal sok haszonnal és tanulsággal forgathatják a

könyvecskét az NDK-ban azok, akik valamiféle kapcsolatban állnak

a névadássaI, de sok tanulsággal és haszonnalolvasgathatják a

magyar névtudomány müvelől ls.

BAC:HÁTLÁSZLÓ

HORST NAUMANN unter Mitwirkung von GERHARD SCHLIM-

PERT und JOHANNES' SCHUIIl'HEIS: Vornamen heute. Fragen und

Antworten zur Vornamengebung. VEB Blbliographisches Institut. Leip-

zig, 1979. 102 p;

Német olvasók számára tudományos igénnyel megÍrt ismeret",:

terjesztő mti ez a könyv. A szerzők róként szülők, anyakönyvveze-

tők és a névtudomány iránt érdeklődő olvaSók számár3 ajánlják Jl'I,Jn-

kájukat. Fő törekvésük azon problémák tárgyalása, amelyek a modern

névadássaI és a keresztnevek mal használatával függenek Qssze.

A könyv első részébe)'l H. NAUMANN azt: tárgyalja, hogyan

illeszkednek bele a nevek a nyelvi eszközök rendszerébe. Kiindu-

lása az, hogyatulajdonnév a legtöbb esetben csak egy egészen

meghatározott és egyedüli dologra érvényes. Ez a dologralrányullság
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(direkter Objektbezug) a tulajdonnév fő -ismérve ..,...állÍtja NAUMANN.

Ennek alapján a könyv köznévből (das Buch als Gattungsbezeich-

nung) kiindulva a ~ foglalkozásnéven (der- Müller -als Berufs-

bezeichnung) át az Erich Müller névig jutva mutaja be a jelentés

elemek egyre szl.{kUlőszámát, a névnek adott "Objekt"-hez, vagyis

meghatározott dologhoz, élőlényhez. való köÚjttségét. Igyekszik a tu-

lajdonneveket teljes komplexitásukban bemutatni, kiemeli ezek identl-

flkáló és individuallzáló funkcióját, szól a tulajdonnév társadalomhoz

kötöttségéről és történetiségéről.

A második részben a keresztnévadás fejlődéséről, főként né-

metországi történetéről kapunk képet. A szerzők bemutatják a tár-

sadalmi, vallási változásokat. melyek eredményeképpen a nevek kUlön-

böző csoportjai anémet névrendszerbe beépUltek. Ezek a hatások

ma is tartanak,· mutatják a szovjet és NDK-bell példák. Ezután az

NDK-ban érvényben levő névadási törvény helyes értelmezésével,

gyakorlatban fölmerUlö kérdéseivel (Pl. idegen eredetl1 nevek és

ezeknek a nemi megkUlönböztetésben játszott szerepe, a névváltoz-

tatás kérdései, tÖbbnevflség 65 hivatalos nevek problémája stb.) fog-

lalkoznak a szerzők. Az utóbbi évek statisztikai adatai alapján meg-

állapltják~-hogy az NDK-ban tendenciaként figyelhető meg az anglo-

a!nerikai, szláv és újlatin nyelvekből átvett nevek. és föként ezek

becézett alakjainak növekvő használata.

-A harmadik részben a keresztnevek képzésmódjáról, anémet

nevek általános kéttagúságáról, a leggyakoribb 3zuffixumokról kapurk

áttekintést, mig a negyedik részben a becenevekről, ezek vállozata-

iról, a leggyakoribb képzökröl írnak a szerzők.

(A könyvet Ki-ss Jenőtől kaptuk ajándékba. Figyelmességét

ezúton is hálásan köszönjUk.)

HEGEDÜS A'l"l'ILA
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