
A következőkben a földrajzi nevek m[!szavairól szólnék. Mivel

Magyarország 18 megyéjében szervezetten gylijtik (gy8.jtötték), földol-

gozzák (földolgozták) és közzéteszik (közzétették) a földrajzi neve-

ket, célszerli ennél a kifejezésnél maradni. Annál is inkább, mert ez

magában foglalja a hely _ helység, a terület, valamint a természetes

vagy mesterséges objektumok nevét is. A külterüle~ belterület mffs:zék

alkalmazásában sem látok nehézséget. Célszerli is, hiszen a köziga:a-

gatás4 földmérési és térképészeti szakemberek is használják ezeket

a kifejezéseket, s arra kell törekednünk, hogy ahol lehetséges, ott

közelebb, s ne távolabb kerüljünk más tudományok mllszavaitól. Indo-

kolatlannak tartanám helyettük például a népnyelvi ~ és ~ kife-

jezések termmus technikus-szá emelését.

A földrajzi névgyÜjtanényekben a kÜlterületet határrészekre oezs-

juk, az ennél kisebb földterületet, melynek önánó neve van, dlhönek

nevezzi.i.k. (NépnyelvizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA5XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAz i n o nÍmái: tábla, tag, föld stb.) Hogya határ-

részek több dillöt,-utat, tereptárgyat is magukba toglAlhatnak, az nem

terminológiai probléma!

Természetesen a fóntieken kfvw. számos olyan Íóldrajzi névvan,

amelynek kÜlönböző szinonImái használatosak maszóként. Valamennyi-

röl számot adni nemZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi t t , és nem a hozzászólónak kell. De az orszá-

gos méreta, jelentős szak- és társadalmi erőket mozgósító és Íól.ha.:;m.

náló földrajzi névgy{ijtéseknek jelentős eredménye lenne, ha a földra}-

zi nevek mdszavait e munkák tapasztalatai, és gyakorlata alapján ko-

diflkálnánk. Nemcsak aszókészlettan szakembereilöI, hanem a Íóldraj-

zi névgyÜjtemények szerkesztőitől és lektoraitól várjuk, hogy közösen

állÍtsák össze, és mielőbb tegyék közzé a földrajzi nevek terminoló-

giai jegyzékét.

MÉSZ.ÁROSNÉ VARGA MÁRIA

KÖZBEVETŐ MEGJEGYZÉSEK A NÉVTANI TERMINOLÓGIÁRÓL

Nehéz helyzetben vagyok. A vita elindltójaként nem illene közbe-

szólnom, legföljebb a végén válaszolhatnék, vagy összefoglalhatnám az

eredményeket. Szerkesztőként a2:Qnbannem hagyhatok ennyi helyet üre-

sen a füzetben. LeÍrom tehát két gondolatom a hozzászólás igényével,

de a vita lezárásának szándéka nélkül. Tehát függetl.enül ettől a pár

sorlÓ! várjuk a véleményeket, kiegészltéseket, helyesb{téseket.GFEDCBA
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1. Miután RÁCZ ENDRE és ÖRDÖG FERENC fölemlltette (lát-

szólagos) tájékozatlanságom a "gazdát cserélt nev;;k" szülőatyasága te--

kintetében, kénytelen vagyok igazolni magam, szyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbí zorryítaru, hogy a

terminus teczhnicus megalkotójának személyében mégsem tévedtem.

RÁCZ önmagát is idézve ezt irja: "•••ezt a kifejezést egyáltalán nem

a m(iszó igényével alkoUam meg. A következőket irtam róla: ""egy-egy

becézőnévkönnyen »gazdát cserél •.•.••"•.. (MNyj.XII, 91). A azdát cserél

szintagma itt tehát idézőjelben szerepel, utalva ezzel az inkáb .nt komo-

lyan veendő megnevezésre." (NÉ. 2. sz. 30). ÖRDÖG azonban terminus

_technicusként élt vele: ezt a szókapcsolatot adta dmül a II. magyar névtani

konferencián elhangzott tudományos előadásának, amely (idézőjel nélkül)

meg is jelent (NytudÉrt. 70. sz.176), továbbá nagy névtudományi munkája

(Személynévvizsgálatok Göcsej és Hetés területén. Bp., 1973.) egyik alcso-

portjában is ez a megnevezés szerepel némi mÓdosltássaJ: ,,11~3.2.Alapne-

vet (gazdát) cserélt becézőnevek" (96).

_Hagyjuk azonban aZt,apaság" kérdését, s nézzük inkább a "gyereket"!

A gazdát vagyalapnevet cserélt becenevek problémáit világosan ismerteti

ÖRDOG FERENC a NÉ. jelen számában (56-7), de azt nemmondja meg,_

hogy szerinte melyikamegfelelő mtíszó. A becenévcsere vagy egyszeriien

névcsere jó lenne szerinte, "ha nem lennének a valóságban önkényes

becézőnévcserék" (57). Véleményemszerint 19yis jó, legföljebb alcsoporto-
~

kat kell benne megkülönböztetni a hangala!dól indukált és az önl kényes

becenévcserék szemléletes és világos különválasztására.

2. Másik megjegyzésem a helynév és földrajzi név vitájához kapcso-

lódik. Nemakarok érveket fölsorakoztatni a helynév használata mellett.Akit

SZABÓ T. ATTILA tartalmas levélrészlete, logikus okfejtése és bölcs ta-

nácsa nem győzött meg, annak úgysem tudok újat mondani. Azt azonban meg

kell jegyeznem, hogy sem az utóbbi időkben, semZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAp e d ig a maiMagyarorszá-

gon nem kizárólagos a földrajzi névterminus technicus használata.Helynév

meghatározást használ GYÖRFFY GYÖRGY (Az Árpáct-kori Magyarország

történeti földrajza I, 41,45, 52, 57 stb., István király ésXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm i l v e . 30, 31, 32, 33,

34 stb. - használ még településnevet is, de a földrajzi név véletlenül sem

fordul elő nála), KISS LA.TOS( R é g i Rétköz. 6, 7, 8, 9 stb.). Munkája cÍmé-

ben is használja a helynévterminust KRISTÓ GYULA, KÁZMÉR MIKLÓS,
";; r ~

JUHASZ DEZ.SO, R. NAGY VERA, HA.TDUMlHALY stb., stb.

Természetesen azzal egyetértek, hogy nem a helynévvagy földrajzi

~ használata a lényegi kérdés, hanem az, hogy bármilyen cÍmmel,de foly-

tatódjék és haladjon a gyŰjtőés értékelő munka ezen a területen.

HAJDÚ MIHÁLYGFEDCBA
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