
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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A hetvenes évek közepétől a szórványszerű gyűjtést az

egész megye területére kiterjedő munka váltotta fel. A már

több megyében sikeresen befejezett gyűjtés tapasztalatainak

birtokában láthattunk munkához , A Szolnok Megyei llIúzeumok

Igazgatósága és a Jászberényi Tanítóképző Főiskola 1976. már-

cius l5-én együttm~ödési megállapodást kötött amegye föld-

rajzinév-anyagának egységes szempontok alapján történő össze-

gyűjtése céljából. A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi

Intézete Ördög Ferenc kandidátus révén folyamatos szakmai se-

gítséget nyújtott. A tárgyi feltételeket is sikerült megterem-

tenünk ahhoz, hogy a munka megkezdődjék és eredményesen foly-

jék. Elkészült a megye sajátosságait szem előtt tartó gyűjtési

útmutató is. A Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága elkészít-

tette a gyűjtőlapokat, és gondoskodott átnézeti térképekről

is~ Jelentős mennyiségű gyűjtőlapot kaptunk a Pécsi Tanárkép-

ző Főiskolától is. Az alapvető feltételek biztosítása után

-főiskolánkon sor kerülhetett 1976. december 10-én az előkészí-

tő tanfolyam lebonyOlítására is.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIEzen a tanfolyamon r'észt

vettek az egyéb járások szervezői is.1

A jászsági földrajzi nevek gyűjtésében 15 hallgató vett

részt, továbbá 7 pedagógus, valamint 2 egyéb foglalkozású mun-

katárs. A gyújtésre vállalkozó hallgatók munkáját tudományos

diákköri foglalkozásokon sikerült segítenie A más foglalkozású

gy1Íjtők ilyen rendszeres istápolására sajnos nem kerülhetett

sor, s ennek az lett a következménye, hogy közülük három gyűj-

tő igazában ma sem fejezte be a munkát. Nem szorul magyarázat-

ra, hogy ez nem tesz jót a névanyag egységének.

A gyújtőmunka fontos tényeZŐje, hogy ezen a tájon egységet

és jelleget adó nagybirtok nem alakult ki. Másik fontos jellem--

ző a kiterjedt és nem egy település Ipéldául Jászberényi hatá-

rában ma is meglevő tanyavilág. Minthogy a tanyákat, tanyacso-

portokat földrajzi tereppontként kezeljük, a névanyag a dunán-

tÚlihoz viszonyítva sajátos színezetet kap. Az egyetlen vegyes

.ve.J;láaútelepülés, Jászkisér névanyagában minden bizonnyal

nyoma lesz annak, hogy a falu módosabbjai reformátusok voltak.
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Asz e m é 1 y nevek g y ~ j t é s e mindössze

két éve folyik. Első lépésnek a ragadványnevek összegy~jtését

tekintjük. A gy~jtés segédanyaga a gy~jtőlap és a törzslap

IÖrdög Ferenc közismert műve és tanácsai alapján állítottam

össze, és veszprémi tanácskozásunkon ismertettem 1. MNyTK.

160. sz. Ennek alapján igyekszünk a Jászság ragadványnév-

anyagát egységes szempontok alapján összegy~jteni, majd rend-

szerezni. Eddig -- a korábbi gyűjtéseket nem számítva -- hét

település név anyaga áll rendelkezésünkre, az 1$200 lakost szám-

láló Jászágótól a lD.OOO-nél is több lakossal bíró Jászárok-

szállásig. Jászárokszállás cigány lakosságának sajátos ragad-

ványnév-anyagát is sikerült összegyújteni. Jászfényszaru álta-

lános iskolás tanulóinak a ragadványnevei meg szakdolgozatba

foglaltattak. A hét település lakosságának 8,1 százaléka visel

ragadványnevet. Az egyes települések eléggé eltérő képet mutat-

nak ebből a szempontból. 'A legalacsonyabb ragadványnév-viselési

arányt a több mint 10.000 lakosú Jászárokszálláson találtak a

gyújtőkZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA13,12 %1, a legmagasabbat Jászjákóhalmán, 14,3 százalék.

lA község lakóinak száma 3.300./

Az áll a t nevek g y ú j t é s é t ebben azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
-RQPONMLKJIHGFEDCBA. - - " ~-- - _._- . -

évben kezdtük megoEgyelőre a ló, a szarvasmarha, a kutya meg-

nevezési szokásait szeretnénk feltérképezni. Ehhez a munkához

elsősorban Hajdú Mihály írásai és a névtani szakosztály ülé-

sén megtartott előadása révén kaptunk jelentős segítséget. A

gyújtés a hajdan tehetősebb állattartók számbavételéveI kezdő-

dik. Tőlük és leszármazottaiktól igyekszünk kitudni, hogya

különböző haszonállatokat hogyan nevezték el, milyen neveket

adtak a nagyjából egy időben tartott állatoknak. Ezt követően

az egy vagy néhány számos állatot tartók kikérdezése követke-

zik. Az így kapott névanyag minden bizonnyal elégséges alapot

szolgáltat az általánosításhoz.

Az elmondottakból kitetszik, hogya Jászság névanyagának

azt a részét igyekszünk összegyújteni, ame L y az idő múlásával

veszendőbe mehet és megy. A nép által kialakított és használt

ragadványnév- és állatnévrendszer lassacskán elérhetetlenné

válik a gyújtő, a kutató számára, hiszen a hatvan év fölöttiek
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még rendelkeznek a megélés, az átélés atmoszférájával, bennük

még élénken élnek a nevek funkciójukkal együtt, az újabb gene-

rációk azonban ma már nem funkciósan élik és értelmezik az

egyébként igen színes és érdekes névanyagot. A gyujtés tehát

halaszthatatlan és sürgős. Minél későbbre halaszt juk, annál

több név hull ki a népi emlékezet rostáján, s válik elérhet et-

lenné a tudomány számára.

A Jászság földrajzi neveiből eddig 15 szakdolgozat ké-

szült. Ezek egy része a gyűjtési útmutatónk alapján készült

adattár, de emellett a név anyag tipológiáját is tartalmazzák,

Inczefi Géza szempontjai és gyakorlata alapján: Alatty~~, Jász-

alsószentgyörgy, Jászapáti Ibelterület/, Jászberény Ibelterü-

let/, Jászdózsa, Jászfényszaru, Jászjákóhalma, Jászszentandrás,

Pusztamonostor. Néhány szakdolgozó egyéb szempontok következe-

tes érvényesítésére is vállalkozott a kész gyűjtemények anya-

gának felhasználásával Inagyobb táj egység vízrajza földrajzi

neveinkben; fák, növények Jászberény utcaneveibenZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAstb.l. A

földrajzi nevek értelmezése és feldolgozása néhány cikkben,

közleményben kíséreltetett meg. Egyrészt tipológiai konzekven-

ciák levonását, másrészt stilisztikai jegyek összegzését kísé-

reltem meg. A ragadványneveket közlő hat szakdolgozat a gyűj-

tött anyag elkülönítését igyekszik megoldani a Kálmán Béla ésKJIHGFEDCBA

J . Soltész Katalin kialakította rendszer alapján.

A befejezés előtt álló, a folyamatban levő és az ebben az

évben megkezdett gyűjtés a tervek szerint egy komplex névtani

vizsgálat lehetőségét teremti meg majd. A földrajzi nevek és

a ragadványnevek összefüggése evidens, de az említett másik

két névanyagcsoport sajátosan összefügg a népi állatnévadás-

sal is.

FARKAS FERENC
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