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F ö ld r a j z izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAköz nevek a megyei földrajzinév-gyűjtésekben

Mivel mostani tanácskozásunk összefoglaló előadásának, a hozzászólásoknak
és a beszámolóknak témái főleg gyakorlatiak: a kutatási módszerek tapaszta-
latai; én is gyakorlati kérdésekről szeretnék szólni. De tekintettel arra, hogy
M~SZAROSN~ VARGA MARIA bőven ismertette" a tapolcai járás földrajzi
neveinek gyűjtésével kapcsolatban a földrajzi köznevek problémáját is, az is-
métlések elkerülése végett csak egy témáról kívánok szólni. Rögtönzött hoz-
zászólásomban a kutatópontok kijelölését illetően szeretnék nyomatékosan
kiemelni egy fontos szempontot.

Konferenciánk előző napirendi pontjának bevezető előadásában MEZO AND-
RAS fölvetette a terminológia kérdését is. Erre vonatkozólag felhívom a figyel-
met arra, hogy a már eddig megjelent kötetek címében - a Zala megyei kö-
tet indítására - a "földrajzi nevei" terminus olvasható (vö.: Zala megye föld-
rajzi nevei; MEZO ANDRAS, A baktalórántházi járás földrajzi nevei; PELLE
B~LAN~, Heves megye földrajzi nevei I. Az egri járás, II: A füzesabonyi já-
rás; TOTH KATALIN, Hajdú-Bihar megye földrajzi nevei I. A polgári járás;
Somogy megye földrajzi nevei). Ez a műszó a Somogy megy ei kötet óta, amely-
ben helyet kapott a földrajzi köznevek értelmezése is, 'teljesebb jelentésben ve-
hető, s talán jobb, mint aponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhelynév terminus, ugyanis a földrajzi köznév nem
mindig helynév is egyúttal.
A somogyi kötet ismertetésében SEBESTY~N ARPAD szól a földrajzi köz-

nevek értelmezésének közzétételéről is. "Újszerű benne a nyelvatlaszra emlé-
keztető megközelítésmód: előre elkészített kérdőív segítségével 11 kutatópon-
ton gyűjtötte fel anyagát" (MNyj. XX, 149). Sebestyén Arpád fogalmazásában
is benne van az a gondolat, hogy a kutatópont-hálózatot -nem követhetjük
mechanikusan, azaz nem használhat juk ugyanazokat a kutatópontokat, amelye-
ket a nyelvatlasz a maga céljának elérésére jelölt ki. A nyelvatlasz nyelvi, dia-
lektológiai indítású; a földrajzi köznevek gyűjtésében az a fontos, hogy az adott
térfelszín minden objektumának megnevezése belekerüljön a gyűjteménybe.
Tehát erősebb hangsúlyt kap a földrajzi szempont. A térfelszín ismeretében
kell a gyűjtőpontokat kijelölni, hogy a köznévi anyagban realizálódhasson a
térfelszín. Természetesen ugyanakkor tekintettel kell lenni a dialektológiai
szempontra is. E két szempont határozza meg a kutatópontok számát is, egy-
mástól való távolságát is. Nem lehet tehát mechanikusan úgy kiválasztani a
kutatópontokat, hogy egy-egy megye területén arányosan osszuk fel őket. A
cél az, hogy é r v ény e sül jön ame gye táj jell ege és dia 1e k t o -
1ó g i a i a r c u l a ta. Vagyis hogya térfelszín névkeltő hatását a nyelvjárás
formájában találhassa a kutató.
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