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Előszó 

A névtani terminusok alakulásmódjának, használatának és meghatározásának külön-
féle kérdései évek óta a figyelem középpontjában vannak. Az, hogy az egyes kutatók a 
különféle terminusokat eltérő jelentésben használják, komolyan akadályozhatja egymás 
pontos megértését. A terminusokban való világos egyetértés, a standardizáció hiányában 
a névkutatók nem feltétlenül képesek a gondolatok cseréjére, a koncepciók megvitatá-
sára, a tudomány előbbre vitelére, ami negatívan befolyásolja a szélesebb körű tapasztalat-
cserét, a nemzetközi együttműködést és a névtan további fejlődését.  

Mint BOTOLV HELLELAND rámutat (HARVALÍK–CAFFARELLI 2007: 196), a névkuta-
tás nemzeti tudományként indult, amelynek fő célja az írott és szóbeli névanyag, első-
sorban a hely- és személynevek összegyűjtése, vizsgálata és megjegyzésekkel, magyará-
zatokkal ellátott közreadása volt. Nemzetközi terminológiára különösebb igény nem 
mutatkozott. Ez azonban az évek során megváltozott: napjainkban a névtan elméleti és 
módszertani problémáit nemzetközi színtéren, például nemzetközi kongresszusokon is 
megvitatják. Amikor pedig egy-egy tanulmányt vagy egyéb munkát nemzetközi közön-
ségnek szánnak, elengedhetetlen, hogy a terminológia nemzeti hovatartozástól függetle-
nül, mindenki számára érthető legyen. Ez általában is érvényes a névtanra, az elméleti 
kérdések tárgyalásakor pedig különösen fontos. Ugyanígy érdemes nemzetközi szinten is 
érthető terminusokat használni a névtani kategóriák meghatározása során. 

Az egységességnek a névtani terminológia használatában megfigyelhető hiánya azt a 
benyomást keltheti, hogy a névtan fejletlen diszciplína, ez pedig alááshatja a megbízható-
ságát. Érdemes ugyanakkor megjegyezni, hogy a terminusok használatában és/vagy 
jelentésében tapasztalható eltéréseket nagyrészt az eltérő elméleti megközelítések és az 
egyes névtani iskolák, országok és nyelvek különböző hagyományai eredményezik, így 
országos szinten, egy adott nyelven vagy névtani iskolán belül nem különösebben gya-
kori a terminusok következetlensége, többértelműsége vagy bizonytalansága. 

A közös terminológia megalapozása már megtörtént, köszönhetően egy sor egy- és 
többnyelvű névtani terminológiai szótárnak és terminológiai rendszerezésnek. A névtani 
terminológia különös fontosságát tükrözi, hogy ezeken kívül olyan munkák is foglalkoz-
nak vele, amelyek elsősorban a névtan általános kérdéseit tárgyalják vagy éppen egy-egy 
adott problémakört mutatnak be. 

A legfőbb problémák, amelyekkel a különféle terminológiai rendszerekkel összefüg-
gésben találkozunk, jelentkezhetnek abban, hogy ugyanazon jelenségre vagy névfajtára 
különböző terminusok vannak használatban, illetve hogy egymás mellett létezik egy 
hazai és egy nemzetközi terminuskészlet. 

Nyilvánvaló, hogy a terminusok többértelműsége és bizonytalansága zavarokat okoz-
hat. Még ha a terminusok idővel pontossá és állandóvá válnak is, a megszilárdulásuk a 
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folyamat koordinálása nélkül hosszú és bizonytalan kimenetelű lesz. Ezért a használatba 
vont terminológiának csapatmunka és közös megegyezés eredményének kellene lennie, 
sőt, talán egyfajta kötelező érvényűvé tétele is megfontolandó lehet. Ennek érdekében 
2002-ben, a 21. Nemzetközi Névtudományi Kongresszuson Uppsalában javaslat született 
egy névtani bizottság felállítására a Nemzetközi Névtudományi Társaság (International 
Council of Onomastic Sciences, ICOS) védnöksége alatt azzal a céllal, hogy összeállít-
son egy, a használatban lévő névtani terminusokat definíciójukkal együtt tartalmazó 
nemzetközi útmutatót (HARVALÍK 2005). Ez a terminológiai munkacsoport, amely az 
ICOS vezetőségének égisze alatt működik, annak 2004. március 24–27-i tanácskozá-
sán jött létre; tagjai különböző nyelvek, országok vagy régiók és névtani iskolák kép-
viselői. 

E bizottság tevékenységét HARVALÍK (2014) részletesen bemutatja, és e kötet is kitér 
rá röviden (BÖLCSKEI 2017, FARKAS 2017). A csoport munkájának legfőbb eredménye egy 
háromnyelvű, az ICOS hivatalos nyelvein (angol, német és francia) készült lista az alap-
vető névtani terminusokról, mely az ICOS honlapján érhető el (Icosweb Terminology). 
Jelenleg az egyik legfőbb feladat ennek a terminusjegyzéknek az elkészítése további nyel-
vekre, elérhetővé téve így a névkutatók szélesebb köre számára is. A cseh és szlovák válto-
zat már elkészült, egyéb nyelvűek összeállítása pedig folyamatban van. Örömmel tapaszta-
lom, hogy a magyar változat – kiegészítve egy angol–magyar terminusmutatóval és egy 
angol–magyar–német–francia négynyelvű ekvivalencialistával – szintén elkészült, és elérhe-
tővé válik e kötetben. 

Ugyancsak fontos munka a névtani terminológia terén az ENSZ Földrajzi Névi Szak-
értői Csoportja (United Nations Group of Experts on Geographical Names, UNGEGN) által 
kidolgozott terminusjegyzék magyar változata, amely szintén e kiadványban jelenik meg. 

Nemcsak a Nemzetközi Névtudományi Társaság és az ICOS Terminológiai Munka-
csoportjának elnökeként, hanem névkutatóként is nagyra értékelem magyar kollégáim e 
kötetben közzétett munkáját. Eredményeik bizonyítják, hogy a különböző nyelvek és 
névtani iskolák által használt terminusok kölcsönös összehangolása – folyamatosan fi-
gyelembe véve azok valós használatát, elfogadva a pluralizmus jogát is – alapvetően 
hozzájárul az egyes névkutatók közötti, magasabb szintű megértéshez, és ösztönzőleg 
hat a névtan általános elméletének és alapelveinek további fejlődésére is. 
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