
lyos fogyatékossága: alig sugallja a komplexitásra, pontosabban az;

összefüggések föltárására való törekvést, ezért a~n mlntha alatta

maradna tudományágunk eddig elért eredményeinek. A szerzőnek föl-

,tétlenül szólni" kellett volna arról, hogyaragadványnevek vizsgálata-

kor próbáljunk feleletet adni az olyan kérdésekre, amelyek a névadis

incÚtéka, a nyelvi eszköz, a névhangulat, a névszerkezet, a névörök-

lÖdés stb. összefüggéseinek a vizsgá.lata.lra irányulnak. Az ilyen és

ehhez hasonló jellegCí vizsgá.lódásokból aztán az is kiderülne, hogy

például a gúnynév nemcsak névhanguJ.atl kate'gória., hanem sok esel-

ber:t maga a gúnYQlódás a névadás lncÚtéka. S még ehhez hasonlók.

A szerző által javasolt "közömbös - poz.i,ÚV-negativ érzelmi-

-hangulati tartalmú nevek"-et (24) az eddigi szakirodalom is megkU-

lönböztette, én magam is e három kategóriának megfelelően szerepel-

tettem őket az adattárban: "Ha a ragadványnév gúnyos,- csúfolód6, bán-

t6 hangulatú, utána, gn, (= gúnynév ) rövicÚtés áll, ha kedveskedő, elis-

merő, akkor bri, (Kbóknév), ha pedig közömbös, akkor, erre vonatkozó

,jelzés nem áll mögötte" (ÖRDÖG: 1.m.212). A gúnynevet 8llgha lehet

ma már más~ Cólcseré1nünk, de nem is szükséges, ellenl:)en a törté-

neti névv!zsgáJatból átvett bóknév helyett jobbat kellene alkotnunk.

4. A helynév m{fszó mellett megjeleni: földrajzi név lassan-las-

san ki is szorÍtja az elóöbit, legalábbIs Magyarországon. S~bó '1'.

Attila 'és tanltványQJ.viszont következetesen kitartanak a helynév mel-

lett. Jóllehet a tudományos irodalomban nem kivánatos a szinonÍmla.,

de ha csak ebben az esetben marad meg a névtudományon belül, úgy

vélem, elégedettek lehetünk majd e vita végeredményével.

ÖRDÖG FERENCzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

HOZZÁszóLÁs lA MAGYAR NÉvrUDOMÁNYZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM 6 S Z A V A l "

cfM{J CIKKHEZ

Mindenképpen célszer{f lenne rendet t'eremtenif Ennek alapja.,

hogy a névtan,i. terminus technicusoknak. n eköznyelvi jelent.?s.?t, ke-

ressük, hanem m{1szóimivoltukban használjuk azokat, azaz "tudomá-

nyosan körülÍrt jelentésU. a szakmában, szaktudományban kötelezően

(~V alkalmazott szónakH tekintsük (MMN)IR.}.235).
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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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