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val, valamint a most induló fakultatív órákat tartó kollé-

gáinkkalo

A névtani konferenciának előbbre kell segítenie az ügyet.

A NÉVTAN AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI ANYANYELVI NEVELÉS SZOLGÁLATÁBAl.~

ÉS'AZ ÚJ TANTER~

Az oktatási miniszter 114/1977. sz. utasításának megfele~

lően az 1978/79. tanévtől kezdődően az általános iskolában fo-

kozatosan vezetjük be az Általános Iskolai Neveíés és Oktatás

Tervét, amelyet röviden új tantervnek szoktunk nevezni. A tan-

terv szerzői és az illetékes hatóságok demokratikusan jártak

el, hiszen a tervezetet széles körlÍ vitára bocsájtottákj az

elméleti és gyakorlati pedagógusok, a rokon szakmák képviselői,

szakértők és laikusok egyaránt elmondhatták vél'eményüket. Azt

azonban mindannyian elismerhetjük, hogy a terv annyit ér,

amennyit a gyakorlatban meg lehet valósítani úgy, hogy az a

kívánt eredménynek megfeleljen. Mondhatnfu~k azt is, a tanterv

megszületett, egyetlen dolgunk annak maradéktalan megvalósí-

tása. Ámde a gondok, a prOblémák a gyakorlati munka során je-

lentkeznek. Éppen ezért tartom időszerlÍnek -- ugyanis már a 6.

osztályban is az új tanterv szerint tanítunk -- e konferenciát,

amennyiben az a címnek a tartalmában is megfelel.

A szervezők jól érzékelték, hogy a tulajdonnevek tanítá-

sának is jelentő~ szerepe van az anyanyelvi nevelésben, sa

gy,akorlat -- úgy vélem -- minden oktatási fokon szükségessé

teszi az eszmecserét még akkor is, ha az általános iskolai ok~

tatásban a tulajdonnévnek az új tanterv szerinti tanításáról

nem rendelkezünk kellő tapasztalattal, csupán a gyakorló pe-

dagógusoktól szerzett véleményekre és egyéb ismereteinkre

támaszkodhatunk.

~ Elhangzott 1981-ben a nyíregyházi névtani tanácskozáson
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A tanterv módosítását -- éppen a tapasztalatok hiánya

miatt -- most nem tartom időszerűnek. Azt azonban igen, bogy

a gyakorló pedagó6Usok a tanterv szövegét belyesen értelmez-

zék és alkalmazzák; azt, hogy ehhez megfelelő segítséget kap-

janak. Az ezzel kapcsolatos gondolataimat kívánom itt elmon-

dani -- természetesen az általános iskolai tantervelőírásait

figyelembe véve. A megszabott idők eret a részletes elemzésre

nem ad lehetőséget, ezért eszmefuttatásom nem lesz teljes. A

jelen lévők azonban részesei voltak az anyanyelvi nevelés kor-

szerúsítésének, annak a folyamatnak, amelynek eredményeként

az anyanyelvi nevelés megújhodását reméljük, eleget téve a

társadalom igényeinek.

Ilyen meggondolások alapján örülök e~~ek a konferenciá-

nak, még akkor is, ha tudom, hogy ennek az eszmecserének, az

állásfoglalásnak a megvalósításában nemcsak sőt nem első-

sorban -- az itt jelenlévők illetékesek. Az új tanterv rész-

letes elemzése nem célom, nem is feladatom. Az anyanyelvi ne-

velés és oktatás céljai és feladatai közül azonban néhány

olyat, amelynek a megvalósításában -- véleményem szerint -- a

névtannak igen fontoa-Bzerepe van, ~eg kell említenem.

Ilyen az anyanyelvi m~;-eit-ség-~;gfei~J:ó-<!~n:túkialakítá-

sa az általános iskolai tanulókban, mert ez alapot ad az is-

meretszerzésre, a személyiség formálódására. A korábbi tanterv

ezt így nem fogalmazta meg. A korszerúsítést annak felismerése

tette szükségessé, hogy a nyelvi rendszer, a jelek a beszéd-

ben, az írásban, a gondolatok kifejezésének különböző formái-

ban élnek, szerepük a kommunikálás, a gondolatok kifejezése,

illetőleg megértése. Ezért az anyanyelvi oktatás helyett szó-

használat központú anyanyelvi nevelésre van szükség, csak ez

biztosíthat megfelelő alapot a személyiség fejlődéséhez. Meg-

felelő grammatikai, alkalmazási, használati ismeret és gya-

korlat nélkül nem lehet más irányú ismereteket megszerezni.

Az új tanterv tehát hangsúlyozza a nyelvtani ismeretek okta-

tását, tanítását, és hangsúlyozza azoknak a különböző beszéd-

helyzetekben történő alkalmazását, mégpedig szóban és írásban

egyaránt. Persze a tanterv más célokat és feladatokat is meg-

jelöl.
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A névtan mint diszciplína még fakultatív tárgyként sem

szerepel az általános iskolában. Ezt sajnálhatjuk. Mint nyel-

vi, nyelvtani egység, a nyelvi rendszer tagja az általános

iskola valamennyi osztályában valamilyen formában és mélység-

ben megv an, Már az első osztályban is szere.pel a tulajdonne-

vek írása, a mondatok kiegészítése tulajdonnevekkel; legalább

2 könyv írójának és címének a megnevezése; stb. A 3. osztály-

ban már mint nyelvtani egységet tanítják a főnév fogalmát,

ezen belül a személyek, állatok, csillagok, intézmények, új-

ságok neveit, címeit; stb. Ez bővül a 4. osztályban főképpen

az olvasási anyagban és a környezetismeretben megtalálható

földrajzi és egyéb tulajdonnevek megismerésével, amelyek tu-

lajdonképpen a névtani ismeretek bővítését szolgálják.

A felső tagozatban elsősorban a 6. osztályban Aszófajok

c. témakörben ismeretbővítő anyagként szerepel a tulajdonnév.

Az olvasásés beszédmavelés keretében írja elő a tanterv a

névadás kérdéseinek tanítását. Példaként említi: az egyes csa-

ládnevek, személynevek és földrajzi nevek eredete; a beszélő

nevek az irodalomban; az iskolai névadás c. témákat. Ez már

valami, de egyrészt a helyükön vannak-e ezek a témák, másrészt

mi a tartalmuk? A gyakorló pedagógusok körében egységes-e e

megfogalmazás értelmezése? Igen sok tényezőtől függ. Az isme-

retek mélységét ugyanis a tanterv nem fogalmazza meg, éppen

ezért a feladatok gyakorlati megvalósításában a tapasztalataim

szerint igen nagyok az eltérések. Vannak, akik csak mint nyelv-

tani, grammatikai anyagot tanítják a tulajdonneveket, azaz a

főnév egyik megnyilvánulási formájaként, alfajaként fogják fel,

mitsem törődve azok nyelvi, használati értékével. Sajnos,

ezek vannak többen. Kényelemből teszik ezt? Nem valószína,

más okai is lehetnek. Vannak, akik egy picike lépés sei többet

nyújtanak, pl. felhasználják játékos feladatokra a névtanban

rejlő lehetőségeket. Pl. Ilyen kérdést tesznek fel, intéznek

a tanulókhoz: Van hazánkban egy megye, amelynek neve azonos

egy ige feltételes mód, jelen idő, egyes szám 3. személya,

alanyi ragozású alakjával. Melyik az? /Tolna/ De ezek sem for-

dí~i;anakgondot a helyes nyelvhasználat kérdéseire, pl. az
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a.laktani kérdésekre: Tolnán vagy Tolnában jártam stb. Igen ke-

vés azoknak a száma, akik ennél mélyebben érdeklőd.."YJ.eka.név-

tani kérdések iránt, s többet is nyújt~"YJ.aktanulóiknak, komo-

lyabban fogják fel a tantervben olvasható mondatok értelmét,

jelentését.

Milyen hiányosságokat látok e tekintetben, s milyen lehe-

tőségek kínálkoznak a hiányosságok felszámolására?ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

al Az egyik a már emlí tett tantervi megfogalmazás pontat-

lansága, illetőleg a nem megfelelő témakörben való említése.

Ezen nem változtathatunk, de az ún. "kiskaput" meg lehet találni.

bl A gyakorló pedagógusok nagy része nem rendelkezik kel-

lő szintű névtani ismeretekkel. Ebből bizonyos igénytelenség,

érdektelenség, nemtörődömség következik. Itt nemcsak a magyar

szakosokra gondolok, hanem valamennyi pedagógusra, hiszen a

névtani kérdésekkel más tantárgy tanárai is találkoznak.

el Igen kevés a nyelvi-irodalmi szakkör az általános is-

kolákban, ahol van ilyen, ott is igen kevés szó esik a névtani

kérdésekről, középpontban az iskolai ünnepélyekre való felké-

szülés áll.

Ezek -- és még jónéhány -- azok a gondok, amelyek akadá-

lyozzák azt, hogyanévtan kellő szerephez jusson az általános

iskolákban. Mit tehetnének az illetékesek?

a/ A tantervet megváltoztatni nem lehet, már csak azért

sem, mert az alkalmazhatóságról kellő tapasztalattal még nem

rendelkezünk. Az a bizonyos "kiskapu", amelyet előbb emleget-

tem, az a tanári leleményesség, lelkesedés lehetne. Ez alapul

SZOlgálhatna arra, hogy ki-ki -- akár más témakör tanításában

is -- megfelelő névtani ismeretekhez juttassa a tanulókat. Ám-

de ennek is megv~"YJ.naka feltételei.

b/ Elsősorban a gyakorló pedagógusok névtani ismereteit

kellene gyarapítanunk, felkelteni az érdeklődésüket, megmutat-

ni azt, hogy a névtani ismeretek nyújtása az anyanyelvi neve-

lés egészét segítheti, a tanulókat érdekli. E tekintetben a

főiskoláknak ésaz egyetemeknek is vannak feladatai. Lehetővé

kellene tenni, hogy a felsőfokú oktatási intézményekben névta-

ni kérdésekkel foglalkozó speciális kollégiumokat hirdethesse-
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nek, s ezeken szaktóI függetlenül vehessenek részt az érdeklő-

dő hallgatók. E:rmek megvalósítása a gyakorlatban ütközik akadá-

lyokbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIpl. mind a hallgatók, mind az oktatók óraszámal. Főis-

kolánkon elég sok hallgató készít szakdolgozatot névtanból.

Ezek többnyire értékes dolgozatok, de azt még mi sem értük el,

hogy minden magyar szakos hallgató ví.Lágoean lássa a névtani

ismeretek jelentőségét az anyanyelvi nevélésben. Azt meg külö-

nösen nem, hogy más szak.os liallgatók is intenzí ven foglalkoz-

zanak névtani kérdésekkel. E tekintetben valamennyiünknek

előbbre kell lépnünk.

El kell érnünk, hogy a pedagógus továbbképzés keretében

az arra illetékesek lehetőséget biztosítsanak a gyakorló peda-

gógusok névtani ismereteinek gyarapítására. Minden bizonnyal

ez is előbbre lépést jelentene. Ha ezek az előbbre lépések meg-

történnének, joggal remé+?etnénk az általános iskolai irodalmi-

nyelvi szakkörök számának növekedését s azt, hogy a tematikákban

megfelelő helyet kapnak a névtani kérdések. Könnyítené a jelen-

legi helyzetet az is, ha a szákkörvezetők a tematikák összeállí-

tásához megfelelő segédleteket kapnának. Igaz, egy-két kiadvány

napvilágot látott Ipl. HOFFMANN: Nyelvi szakkör az általános

iskolábanl, ezekben találunk ugyan névtani jellega témákat is,

azonban -- természetüknél fogva -- kicsi a válogatási lehető-

ség, s nem is jutott el minden iskolához. Csak sajnálattal

szólhatunk arról, hogy az OPI megbízásából Mező András az ÚTI.

fakultatív tárgykénti oktatás anyagát kidolgozta, s az --

minthogy a fakultatív oktatás gondolata nem jutott érvényre. --

az íróasztal fiókjában maradt, kísérletképpen is csak négy

iskolában hasznosították. Pedig ezt az anyagot minden bizony-

nyal szívesen vennék kezükbe mind a tanárok, mind a tanulók.

Használhatóságáról még fogunk hallani.

Ezek megvalósítása alapfeltétele annak, hogya tanulók

megfelelő szinta anyanyelvi alapmaveltséggel rendelkezzenek,

értelmi képességüknek megfelelő szinten, tudatosan szemléljék

a nyelv fej lődését stb.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A névtani ismeretek az esztétikai nevelést is szolgálják.

Közöttünk ennek bizonyítására nincs szükség, a gyakorló peda-

gógusok körében azonban igen. A tanterv ugyanis sem ezt, sem

azt, hogy mennyiben segítik a névtani ismeretek a hazafias-

ságra, az internacionalizmusra való nevelést, nem fejtegeti,

nem is teheti. A nevelési feladatok értelmezése, azoknak a ta-

nítási órákon vagy azokon kívül, más alkalmakkor történő meg-

valósítása, a m.egfelelő módszerek megválasztása a tanár fela-

data. A Tanítás problémái sorozatban néhány olyan alkotás már

megjelent, amely az anyanyelvi nevelés nevelőerejét világít-

ja meg. Jó lenne, ha e sorozatban megjelenne olyan alkotás is,

amely a névtani ismeretek nevelőerejét mutatná meg a tanárok

számára. Biztos vagyok abban,~hogy ha ilyen cikkek, tanulmá-

nyok a szakfolyóiratok /Magyartanítás, Módszertani Közlemények

stb./ főszerkeszt'őihez eljutnának, közölnék azokat. Ilyenek

készítésére nekünk is illene vállalkoznunk.

OROSZ BÉLA

k-JÁSZSÁGI TULAJDO~-rrEVEK GyffJTÉSE ÉS FELDOLGOZÁSA

A jászsági tulajdonnevek gyűjtése igazában a hatvanas

évek közepén kezdődöt~ és a Szolnoki Damjanich Múzeum szervez-

te a munkát. Évente pályázat ot írtak ki elsősorban a föl d-

r a j z i nevek gyűjtésére, de a ragadványnevek gyűj-

tését is szorgalmazták. Néhányalapos ragadványnév-gyújtés is

készült /Jászapáti, Jászszentandrás, Jászkisér nevei/, amelyek

mint pályázatok a honismereti szakkörök keretében születtek

és jelentős adatme!h~yiséget mentettek meg. Több középiskola,

például a Jászberényi Lehel Vezér Gimnázium is jelentős se-

gítséget nyújtott lelkes diákjainak mozgósítása révéno A szá-

mos és jelentősgyűjtés anyagát a Szolnok Megyei Múzeumok

Igazgatósága rendszerezte és raktározta. Ezek a gyűjtések már

az országosan elfogadott kérdőívek alapján folytak, de még

szórványszerúen.
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