
195zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
•MLKJIHGFEDCBA

A földrajsinév-gyűjtés és ~ F ö ld r a j z in é v - t á r

Örömmel ragadom meg az alkalmat, hogy a földrajzi nevek térképi haszná-
latáról széljak. Tevékenységünk jellegében távol van a nyelvtudománytól, még-
is a földrajzi nevek talán legnagyobb "fogyasztóiként" örvendetes módon ál-
landó és számunkra mindenképpen gyümölcsöző kapcsolatban vagyunk a
nyelvtudomány képviselőivel. '

Nem tudjuk elégszer hangoztatni azt a gyakorlatban is bebizonyosodott meg-
állapítást, hogy a nyelvészeti célú névgyűjtések a térképészet számára nél k ü-
1ö z het e t len alapot jelentenek. Csupán azt fájlaljuk, hogy ez a tevékenység
- a közzétételt is beleértve - nem halad gyorsabban. Tőlünk telhető en támo-
gat juk a gyűjtést, eredményeit hasznosít juk. Hangsúlyozom kel). azonban, hogy
a földrajzi nevek térképi alkalmazását még a földrajzi név-gyűjtések közzé-
tétele sem oldja meg egy; csapásra. De még így is ö'sszehasonlíthatatlanul jobb
helyzetben vagyunk a már elvégzett és közzétett gyűjtések terül etén, mint ott,
ahol a nevek forrásául rendszerint csak a közelmúltban készített különféle tér-
képek állnak rendelkezésre.

Az elmúlt évtizedben abba a szerenesés helyzetbe kerültünk, hogy ágaza-
tunk vezetői is felismerték a földrajzi nevek térképi használatának sajátos
igényeit. Annak érdekében, hogy viszonylag rövid időn belül rendelkezésünk-
re álljon a mai névhasználatot megfelelőbben tükröző hivatalos anyag, megkez-
dődött a Földrajzinév-tár II. megjelölésű megyei kötetek szerkesztése és köz-
zététele. Részletes ismertetésüktől itt most eltekintek, hiszen KISS LAJOS tá-
jékoztatásában (Nyr. CIII, 493-5) minden lényeges adat megtalálható. '

Ezeknek a névjegyzékeknek és általában minden térképnek lényeges saját-
sága, hogy egy adott méretarányhoz (részletességhez) kapcsolódva, sőt gyak-
ran az ábrázolt földrajzi részletek függvényében is, csupán korlátozott név-
mennyiséget közölnek. Még az igen részletes topográfiai térképek is messze
vannak attól a teljességtől, amelyet egy nyelvészeti névgyűjtés nyújt. Egy má-
sik igen fontos sajátság, hogy egy részletre (denotátumra) - kevés kivételtől
eltekintve - csak egy név vonatkozhat.

A nyelvtudományi célú névgyűjtések anyagában ezzel szemben gyakoriak a
kettős nevek, de nem ritka az egy részletre megadott három vagy négy név
sem. Néhány példa a füzesabcnyi járás !kötetéből: három név 12/117., 12/200.,
13/68., 13/75., 13/92. és 15/345.; négy név: 11/114., 14/110., 14/204., 14/296.; öt név:
13/119. Végül még egy lényeges eltérés: a nyelvészeti gyűjtések elsősorban a
megfelelő nyelvjárási alakváltozatok visszaadására törekszenek, a térképen
azonban elkerülnetetlen bizonyos közeledés a köznyelvi formák felé. Példaként
említhetem, hogy a Földraizinév-tár II. Csengrád megvei anyagának helyi
egyeztetéskor 'az adaeközlök azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATápai-halom, Tápai-rét, Tápai-szék alakok mel-
lett a Tápéi-föcsatorna köznyelvibb alakját tartották helyesnek.

A földrajzi nevek térképi használatának egyik igen lényeges követelménye,
hogy eleget kell tennie bizonyos jogszabályoknak. A térképek számos fajtájá-
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nak - elsősorban a részletesebbeknek - okmányszerű tulajdonsága van. Ami-
kor térképet készítünk, vagy térképészeti célra névjegyzéket állítunk össze, szá-
molnunk kell azzal, hogy jogszabályilag a nevek gazdája általában a helyi ta-
nács. Amikor a jogszabályok betartása érdekében felkeressük a helyi tanácso-
kat, és jóváhagyásukat kérjük, jelentős szerepe van annak, hogy az előterjesztett
anyag honnan származik. Könnyű belátni, hogya nyelvészeti névgyűjtés alap-
ján készült előzetes összeállításból sokkal megbízhatóbb és korszerűbb anyag
lesz hivatalossá, mintha ugyanennek az alapja csupán a régebbi térképek gyak-
ran öröklött hibákkal terhelt névanyaga lenne. Néha ugyanis azzal kell szá-
molnunk, hogy a hivatalos jóváhagyás kimerül a rábólintásban. Éppen ezért a
mi szempontunkból a nyelvészeti névgyűjtés anyaga akkor válna teljes érté-
kűvé, ha a gyűjtés befejezése után a rendelkezésre álló bőséges anyag felhasz-
nálásával és a gyűjtésben is részt vett személyek közreműködésével állapíta-
nák meg a hivatalos neveket. Ez az eljárás hasonló lenne ahhoz, amit számos
településünkön amúgy is elvégezn ek az utcanevek vonatkozásában.

A Földrajzinév-tar II. megyei kötetek rövidesen befejeződő rnunkálatai után
tovább kívánjuk finomítani a térképi névhasználat módszereit. Ennek során
igyekszünk megvalósítani, hogy a nagy méretarányú térképezésekkel egyide-
jűleg gondoskodjanak az alkalmazott földrajzi nevek körültekintő megállapí-
tásáról. Ennek során valószínűleg mód nyílik arra, hogya 1:10000 méretará-
nyú, tehát igen részletes térképfelújításhoz, illetőleg felméréshez kapcsolódva
a megyei kötetek ben közzétett hivatalos névanyagót lényegesen bővítsük. Bár
ebből a részletesebb szabályozásból nem tervezünk a megyei .kötetekhez ha-
sonló kiadványt, itt is arra törekszünk, hogyanévmegállapítás folyamatába a
lehető legmegfelelőbb helyi adatközlőket vonjuk be, és a nyelvészeket is be-
kapcsoljuk a nevek végső alakjának megállapításába.

Végezetül még néhány szempontot említek, amellyel segíteni lehetne a föld-
rajzi nevek térképi alkalmazását.

A legfontosabb persze az, hogy minél nagyobb területre készüljön el a föld-
rajzi nevek összegyűjtése. Jó lenne, ha hozzáférhetnénk a még kiadatlan gyűj-
tések anyagához is. Hasonlóképpen fontosak számunkra a gyűjtések alkalmá-
val készült 1:10000 méterarányú vázlatok, mert a térképi igényeknek megfele-
lő lokalizálás csak ezek segítségével oldható meg. Nagyon fontosnak tartanám,
hogy a gyűjtés megy ei vezetői gondoskodjanak ezeknek a vázlatoknak és ter-
mészetesen a gyűjtés teljes kéziratos anyagának hozzáférhető módon való
archiválásáról. Az lenne a legjobb, ha ezek az anyagok egy helyre kerülnének.

Hasznosnak tartanám, ha sikerülne valamilyen módon felszámol ni a községi,
járási és megyei elhatárolásból eredő rejtett többnevűségeket. Valószínűleg
megoldható lenne annak a kimutatása, hogyaközséghatárok mentén mely ne-
vek vonatkoznak ugyanarra a részletre.

Hasonlóan fontos a térképi felhasználás számára az összefoglaló nevek kieme-
lése, ahogyan ez ma már kezd gyakorlattá válni a gyűjtések során. Bár ez tu-
lajdonképpen a hivatalos névadás körébe tartozna, mégis jó lenne olyan kér-
déseket is feltenni, hogy a mezőgazdasági művelés változásával kialakult na-
gyobb egységekre milyen nevet használnának azok közül, amelyek a koráb-
ban elkülönült kisebb részleteket jelölték.

Befejezésül kívánom a gyűjtőknek, hogy jó egészségben és az eddig is ta-
pasztalt lelkesedéssel végezzék munkájukat, amelyet többek között mi, térké-
pészek is nagyon szükségesnek tartunk.
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