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Könyvszemle

mi Magyarország egész helynévállományát
vizsgálat tárgyává tegye, de a kisebb terü-
letek névrendszerének feltérképezése elve-
zethet majdan egy nagy, összegzõ szintézis
megalkotásához.” (7).

Addig is számos új részeredmény várható
például a nyelvföldrajzi szempontok alkal-
mazásától. Elsõ lépésben össze lehet hasonlí-
tani egy-egy megye, késõbb egy-egy nagy-
táj névrendszereit (az összehasonlítottak le-
hetnek hasonló vagy különbözõ természeti,
társadalmi, etnikai stb. környezetben). Ezek
közül most – az ábécérend okán is – önként
kínálkozott két hasonló adottságú felvidéki
megye összehasonlítása. Jóllehet a névföld-
rajzi vizsgálatoknak szép hagyományai van-
nak nálunk, nagyok még a lehetõségek –
különösen diakrón viszonylatban. Abaúj és
Bars megye között nincsenek nagy névtani
különbségek, Tóth Valériának mégis sikerült
ezeket kellõ finomsággal kitapintania. A
differenciáltabb kép megrajzolását az adatok
viszonylag gyér volta akadályozza.

A záró névföldrajzi, valamint a nyitó tu-
dománytörténeti és módszertani fejezetek
közé van illesztve a könyv törzsrésze, a ne-
vek rendszertani jellemzése. Egyik fõ fejeze-
te: A helynevek mint a magyar nyelv általá-
nos történetének forrásai, ebben a korai ó-
magyar kor hangtani arculatának jellemzését
kapjuk diakrón keretben. Mivel a hangválto-

Fülöp Géza:
Az információról

A könyvet kezébe véve az érdeklõdõ mûsza-
ki jellegû mûre számít, ám egyáltalán nem
ezt kapja. Az információ széleskörûen ér-
telmezett fogalmával és ennek szellemében
megírt kötettel van dolgunk. „Bár bennünket
elsõsorban a társadalmi csatornában áram-
ló információ érint – s éppen ezért érdekel
– legjobban, ez a titokzatos, s egyelõre meg-
határozatlan valami sokkal több, a világ-

zások nem névspecifikusak, a névrendszer-
tani vizsgálatok csak a következõ lépcsõfo-
kon, a szavak szintjén kezdõdhetnek. (Hogy
miben is áll a helynevek rendszerszerûsége,
arról egy elméleti alapozó részfejezet szól.)
A kategorizációban a nyelvleírás klasszikus
lexikai, szemantikai, szintaktikai szempontjai
érvényesülnek, a szinkrónia és diakrónia sajá-
tos, a névtan igényeihez igazított ötvözésé-
vel. A rendszer mûködõképes, de más kom-
binációval, további szempontok bevonásával
is elképzelhetõ. Az elméleti névtannak nyil-
ván lesznek még itt újítási kezdeménye-
zései.

Mindent egybevetve: Tóth Valéria köny-
vei jól szintetizálnak és részkérdésekben is
van friss mondanivalójuk. Kíváncsian várjuk
a hasonló, de remélhetõleg mindig újat is
hozó történeti névmonográfiákat.1 (Tóth Va-
léria: Az Árpád-kori Abaúj és Bars várme-
gye helyneveinek történeti-etimológiai szó-
tára. Debrecen, 2001, 304 o.; ugyanõ: Név-
rendszertani vizsgálatok a korai ómagyar
korban. Debrecen, 2001 [2002], 245 o.)
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1 Idõközben megjelent a sorozat legújabb kötete:
Póczos Rita: Az Árpád-kori Borsod és Bodrog várme-
gye településneveinek nyelvészeti elemzése (Debre-
cen, 2001 [2002]).

egyetemnek, az anyag és az energia mellett
a harmadik alkotó eleme (õselem – használ-
hatnánk ezt az ókori filozófusoktól kölcsön-
zött fogalmat), s éppen úgy fizikai realitása
van, mint az elsõ kettõnek.” „Az információ
ugyanis az anyagi világ belsõ struktúrájá-
ban, struktúrájaként jelenik meg. Úgy is
mondhatnánk, hogy az információ a világ
rendezõ elve, az anyag és energia ’öntõfor-
mája’, amelyben az egyes elemek megtalálják
a maguk jól meghatározott helyét.”  (25. o.)

A formálisan három fõ részre tagolódó
könyv szinte hihetetlenül gazdag anyagot


