
goknál tartunk, nem mehetünk el szó nélkül külön0spn egy föld-

rajzi szótár esetében amellett, hogy a kiadványban egyetlen tér-

kép sincsen; pedig erre mind tudományos, mind pedig gyakorlati

szempontból nagy szükség volna. Nem is szólva a külföldiekről,

akiknek, ha vannak is térképeik, nem tudni, hogy mikoriak, és

így sok helynév esetében nem ~dhatnak eligazítást a gyakori név-

változások miatt.

Ezektől függetlenül, szótárunkban egy jó, mindenképpen elis-

merésre méltó munkát kell üdvözÖln~~. A bolgár szótárirodalom,

enciklopediakészítés most van indulóban, és már is több nagysze-

rű kezdzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAeménvez ée'rő'L számolhatunk be. Ennek a lépésről lépésre

mindjobban kibontakozó munkának egyik, önmagán messze túlmutató

terméke ez a földrajzi szótár. Azon túl, hogy bemutatja, igazol-

ja ezt a kibontakozó bolgár szótár-enciklopedia irodalmat, azzal

mutat túl önmagán, hogy felveti a teljesség jobb megközelítésé-

nek igényét, és hogy rámutat a névanyag nyelvészeti-etimológiai

feldolgozásának, illetőleg meghatározásának sZÜL~ségességére is.
Ez a nagyszerű,utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAgyakor-La t í. célokat kiválóan szolgáló szstár

biztosíték arra, hogya bolgár földrajztudomány és a bolgár

nyelvtudomány el tudja és el is fogja végezni ezeket a felad8-

tokat.

DANKÓ nIRE

H. B. rrOnOfl1CKAH: CAOBAPb PYCCKOW OHOMACTM~ECKO~
TEPM11HOAOrl1l1.iVl OC.éCBa 1978. 198. CT p.

Az első szovjet névtani értelmező szótár 700 szócikkben mu-

tatja be a szovjet névtanos szakemberek orosz nyelvű nubliká-

cióiban használt legfontosabb szakszavakat.

Az Előszóból képet kapunk a szerz5nek a névtan tudományáról

vallott felfogásáról, a szótár létrejöttének tudomány történeti

előzményeiről, a névtani terrr.inológia renc.szeréról, a szócik:O:ek

felépítéséről. Az előszót a né vt arrí, terminológia görög és latin

eredetű elemeinek f'ord f t á sa és kü.l önboz ő mutat:'k egészítik ki.

A Névtani Értesíté hasábjain folyó vi~ához kapcsolódva meg-

j egy ezzük , f í.gve Lemr-e méLtó a szecz Snek a term::':lológiiról va.L-MLKJIHGFEDCBA

lo t t f e l f o g á s a : a t e rm in o 1 6 g ia i : .c é r d é s e k e tDCBA~ ! · e ! : ! S2a~2c. l e b e c s ü l -
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nünk nemcsak egymás jobb, világosabb megér-cése vege-cc,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAneracaa.,

azért mert a terminológia fejlettsége, kifinomultsága az adott

tudományág fejlettségének jelzője is, hanem azért sem, mert az

indukálhatja új tudományos eredmények születését is. A szótár

megjelentetését tovább indokolva PODOLSZKAJA rámutat: az utóbbi

40 évben a Szovjetunióban komoly előrelépések történtek a humán

tudományok szakszótárainak kiadása terén, az 50-es évek végétől,

a 60-as évek elejétől néhány nyelvészeti terminológiai szótár

is napvilágot látott. Ezek azonban egyáltalán nem vagy alig-alig

tartalmaztak onomasztikai anyagot. O. Sz. AHMANOVA népszerű,

7000 egységes nyelvészeti szótárában is mindössze 20 /húsz!/ 0-

nomasztikai jellegű szócikk kapott helyet.

A sz6tár szerkesztőjének az onomasztikai szakszókinccsel szem-

ben támasztott követelményeit a következőkben foglalhat juk össze:

1. A névtani terrninusok lehetőleg egyszavúak legyenek.

2. Kívánatos, hogyelsősorban LautsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt í.n ; görög eredetű interna-

cionalizmusok legyenek. A topo-, antropo-, geo-, urbano-, psze-

udo-, oceano-, limno-, mikro-, etno-, ojko-, osztro- stb. ele-

mek használata biztosítja a nemzetközi megértést, ugyanakkor se-

gítségükkel elkerülhetők a nem kívánatos asszociációk is.

3. A névtani terrninológiára jellemző morfémák segítségével

olyan modell szerint kell megalkotni az egyszavas terminusokat,

hogy azok rendszert alkossanak.

3.1. Az összetett terrninusok első eleme mutasson rá azok e-

redetére, a második elemük pedig arra, hogyatulajdonnevek me-

lyik csoport jához tartozik az adott szó /hidroojkonim "víznév-

ből keletkezett helynév" < hidronima + o jkoru.nay , vagy az első

elem faj - nem viszonyban legyen a másodikkal/pl. mitoantropo-

:lima "a mitológiában előforduló antroponima" < mitológiai név +

antroponima/.

4. A nyelvészeti terminusokat önállóan is lehet névtani szak-

szóként használni: szinonima, homonima, pejorativa, deminutiva

stb. vagy pedig névtani jelzővel kiegészítve.

A szerző felvázol egy olyan, évek óta finomított névtani ter-

:ninológiai rendszert is, amelyik "l.lapjában véve híven tükrözi

az onomasztika fogalmi rendszerét.

A szócikkek a címszón kívül tartalmazzák a terminus elavult; •

kevésbé haszn8.1atos vagy éppen kevésbé szerencsés vál t ozat aí. t,
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a címszó meghatározását, a példákat, az iro~_alncatés a szó ere-

detét. Aszócikkekhez mellékelt megjegyzések számos információ-

val szolgálnak a címszó struktúrájáról, más nyelvekben, elsősor-

ban német, ritkábban az angol és francia nyelvp.kben való előfor-

dulásáról.

Annak ellenére, hogy a magyar nyelvben az új szavak, termi-

nusok alkotásánál más elvek érvényesülnek, mint az oroszban, úss

látjuk, a magyar névtani terminológia gyújtésében, rendszerezé-

sében, sőt új terminusok alkotásában is nasznosíthatóak PODOLSZ-

KAJA szótárának eredményei. Tekintettel arra, hogy a szovjet-

orosz névtani terminológia használatos a legtöbb szláv országban

is, a szótárt haszonnal forgathatják más szLáv nyelvek onom8.SZ-

tikája iránt érdeklődő szakemberek is.

UDVARI ISTVÁNDCBA

I

A N~MENKUNDLICHE INFORMATIONEN UJABB SZ~MAI

36. szám. 1979. októper

Tanulmányok és beszámolók:

ERNST EICHLER - HANS WALTHER: 25 éves .a névtudomány aNémet

Demokratikus Köztársaságban /1954-1979/; ERNST EICHL&~: Aleksan-

der Brückner és a névtudomány; WALTER WENZEL: Tanulmányok a

szorb antroponimiához; ISOLDE NE~~~NN: Családnevek magyarázataMLKJIHGFEDCBA

1 .; ERNST-MICHAEL CRISTOPH: A beoenevek levezetése a k~resztne-

vekből az oroszban; 1 . BILY: Névtudom2nyi közgyűlés Lipcsében

1979. június l-én; BACRÁT LÁSZLÓ: A magyar névtudomány napjaink-

ban.

Uj kiadványok:

Ebben a rovatban német, osztrák, svaJCl, lengyel, szlovák,

román, litván, orosz, dán és angol névtudományi kiadványokat is-

mertetnek.

Folyóiratszemle:

A ZMK. 1978-ban megjelent 29. számát mutatják be.

Beiheft 1 .: I. BILY: Adalékok az NDK né,~udományi bibliográ-

fiájához .

A folyóirat szerkepztósége a 36. sz~al együtt jelentettezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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