
CS. NAGY LAJOS

A Budapesti Tanítóképző Főiskolán folyó névtani gyűjtómunkák

A magyar népi kultúra hagyományos megjelenési formái nap-

jainkban már eltűnőben vannak. A jelen és a közelmúlt gyors,

az élet minden területére kiterjedő változásai történeti táv-

latba állítják azt a paraszti világot, amely ennek a kultúrá-

nak éltetője volt. Mai nyeJvünket, modern nemzeti kultúránkat,

az irodalmat, zenét, képzóm~vészetet eltéphetetlen kapcsolatok

szövedéke fűzi a népi kultúra örökségéhez. A legjelentősebb

tárgyi emlékeket a múzeumokban gyűjtik össze, s ott tárják az

érdeklődők elé. A nyelvi emlékek megőrzése, továbbörökítése

ugyancsak nemzedékünk mulaszthatatlanZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf 'e Ladatat közé tartozik.

Az utóbbi másfél évtizedben nemcsak megélénkült az érdek-

lődés a magyar néphagyományok iránt, hanem azok ápolása is föl-

lendült. Ezt bizonyítja a falumúzeumok, tájmúzeumok tárgyi em-

lékeinek mennyiségi és minőségi gyarapodása. Szintén ezt mutat-

ja a néprajzi témájú kiadványok sokfélesége is. Gyakoribbá vál-

tak a különféle néprajzi jellegű találkozók, s a legutóbbi,

gödöllői is /1983 nyarán/ a néphagyományok iránti élénk érdek-

lődést mutatta, egyszersmind népünk paraszti rétegének életkö-

rülményeiről, gondolkodásmódjáról, tárgyi és szellemi világá-

tól való még gyorsabb szakszerű gyűjtést szorgalmazta, hiszen

"akitől gyűjteni lehet, nem újraszUlető közösségek, csoportok,

hanem elszórtan élő idős asszonyok, egyre mélyebbre merUlók,

egyre hallgatagabbak ••• " /Csoóri Sándor: Csipkekoronák. Élet

és Irodalom,1972./.

Az időnek ezt a parancsát megértve ösztönözzlik hallgató-

inkat a szellemi értékmentés nemes munkájára. Feladatunknak

tartjuk növendékeink fölkészítését erre a tevékenységre mint

az értelmiségi élet szerves részére, mert tanítóként további

nemzedékeket nevelhetnek a néphagyományok megbecsUlésére, gyűj-

tésére.
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Az előbbi általános célon kívül még a következő szempont-

ból is szükségesnek tartjuk a hallgatók megbízását il~en g~űj-

tési és feldolgozási feladattal. Eg~-eg~ szakdolgozat, diák-

köri pál~amű elkészítése közben tanítványaink jártasságot sze-

reznek a tudomán~os igényű gyűjtés és feldolgozás alapjainak

elsajátításában, az elméleti ismeretek g~akorlati alkalmazá-

sában, növendékkel való gyűjtésben, rendszereztetésben. Ez

utóbbi a honismereti mozgalom tartalmas továbbvitele szempont-

jából is igen lényeges. S ha mindezeket nem is tekintjük, ak-

kor is a kör nye zet ism ere t tanításához elen-

gedhetetlenül szükséges az adott település történetének, nép-

szokásainak, helyneveinek átfogó ismerete. Ehhez pedig a gyűj-

tésben való részvétel felbecsülhetetlen segítséget ad.

Az 1976/77-es tanévben alakult meg a Nyelvészeti diákkör

A. JÁSZÓ ANNA vezetésével. A diákkör a beszédművelési, nyelv-

művelési, n~elvtan tantárg~történeti témákon kívül főleg név-

tani gyűjtésekkel foglalkozott. Ez utóbbiak közül is inkább

eg~-eg~ település személ~névan~agát, ragadván~neveit és föld-

rajzi neveit dolgozták fel. Az elkészült művek /szakdolgoza-

tok, tudomán~os diákköri pál~amunkák/ közül több kimagasló

eredmén~t ért el az Országos Tudomán~os Diákkörök bemutatóin.

Személynevek vizsgálatával foglalkoznak a következő dol-

gozatok: BERZSENYlNÉ HUSZÁR MELINDA: Ráckeve keresztnevei

/1801-1950/ című dolgozata az ELTE Mag~ar N~elvészeti Tanszék-

csoport Névkutat6 Munkaközössége kiadásában 1982-ben jelent

meg a Magyar Személynévi Adattárak című sorozat 43. füzete-

ként; SOKCSEVICS LÁSZLÓ: Baja személ~nevei /szakdolgozat,

1981/; KISS CSILLA: Dunabogdány személ~nevei /szakdolgozat,

1981/; BÉRES LÁSZLÓ: Bugyi község ragadván~nevei /szakdolgo-

zat, 1982/; OLÁH MÁRTA: Szentpéterszeg mai ragadvány- és betű-

nevei /szakdolgozat, 1982/; BITTER ANIKÓ: Endrefalva személy-

nevei laz 1983. évi OTDK-n díjazásban részesült/; KORMOS ÁGNES:

Nógrádverőce keresztnevei /szakdolgozat, 1983/; RADVÁNYI ÁGNES:

Vasszentmihály személynévanyagának vizsgálata /szakdolgozat,

1983/; SZÓRÁDY ILDIKÓ: Szamossályi község keresztnevei /szak-

dolgozat, 1983/; TAR CSILLA: Zamárdi és Szántód keresztnevei
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laz 1983. évi OTDK-n díjazásban részesUlt/j VARGA ZSUZSAIDfA:

Salamonfa és Zsira személ~névan~agának vizsgálata /szakdolgo-

zat, 1983/.

A földrajzi nevek összeg~űjtésére, közzétételére is vál-

lalkoztak a diákkör tagjai. ElkészUlt, s a Magyar Névtani Dol-

gozatok sorozat 14. fUzeteként az ELTE Magyar N~elvészeti Tan-

székesoport Névkutató Munkaközössége kiadásában 1981-ben meg

is jelent RAÁTZ JUDIT: Gödöllő hel~nevei című dolgozata, mel~

1979-ben az OTDK-n díjat n~ert. VÁRHEGYI JUDIT: Dömsöd föld-

rajzi nevei című munkája 1983-ban az OTDK-n ug~ancsak szép el-

ismerésben részesUlt.

Az új tanítóképző főiskolai tanterv lehetővé s kötelezővé

tette az V-VI. félévben eg~ fakultatív tárg~ fölvételét. Ezzel

a lehetőséggel élve hirdettem meg a N~elvjáráskutatás című

fakultatív tárg~at. A harmadévesek munkájába a második félév-

től néhán~ érdeklődő elsőéves hallgató is bekapcsolódott. A

stúdium keretében foglalkoztunk a n~elvjárási jelenségek kelet-

kezési okaival, a n~elvjáráskutatás vázlatos történetével, a

n~elvjárási szövegek lejeg~zési módjával, feldolgozásával és

a nyelvjáráskutatás kimagasló eredmén~einek /Mag~ar N~elvat-
I

lasz, Mag~ar Tájszótár, regionális tájszótárak, Uj Mag~ar Táj-

szótár stb./ bemutatásával. Hosszasan vizsgáltuk az eg~es n~elv-

járások hangtani, alaktani és mondattani jelenségeit.

Ez a műhel~munka a bekapcsolódott elsőéves hallgatókban

is fölébresztette a g~űjtési kedvet, s a fakultatív stúdium

bevezetése mellett egyre inkább szUkségessé tette egy diákkör

szervezését, mel~nek elsődleges célja és feladata a földrajzi

nevek g~űjtése.

Bár főiskolánkon nem tanárokat, s főként nem mag~ar szako-

sokat, hanem tanítókat képezUnk, mégis több éves tapasztalat

alapján, éppen a fenti eredmén~ekre is hivatkozva elmondhatjuk,

hog~ komol~, nagy jelentőségűg~űjtési munkálatokat kezdemé-

n~ezhetUnk, indíthatunk el növendékeinkkel. Hallgatóink közUl

leginkább az ének szakkolégisták alkalmasak erre a munkára,

mert az ő hallásuk a finomabb árn~alatn~i kUlönbségre is érzé-

ken~.
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A Nyelvtudományi Intézetből BALOGH LAJOS tanácsára 1982

őszén elkezdtem néhány Pest megyei község fÖldrajzinév-gyűj-

tésének előkészítését. A nyelvészeten kívUl egyéb tárgyakból

is megfelelő szinten teljesítő hallgatók e téma iránti érdek-

lődését fölkeltve megindult az elméleti fölkészUlés. Kevés

megbeszéléssel, annál több olvasással, jegyzeteléssel telt el

2-3 hónap, mely alatt földolgoztuk a legalapvetőbb szakirodal-

mat. Ennek fölsorolásától most eltekinthetUnk.

A hallgatók fölkészítése során kUlön gondot kellett for-

dítani arra, hogya gyűjtési terUleten feltehetőleg élő nyelv-

járási sajátosságokkal megismerkedjenek, s azok lejegyzését

gyakorolják. Ezért az erre a terUletre leginkább jellemző pa-

lóc nyelvjárás hangfelvételeiből sokat meghallgattunk, leír-

tunk, s összehasonlítottuk lejegyzésUnket a szakemberek által

készítettekkel.

Nem hagyhattuk figy~en kívUl a gyűjtés előkészítésekor

azt sem, hogy hallgatóink többsége fővárosi szUletésű, nevel-

tetésű. Tehát azokkal a természetföldrajzi fogalmakkal, műve-

lési ágakra vonatkozó kifejezésekkel, amelyek a gyűjtőlapokon

szerepelnek, illetőleg, amelyeket azon kívUl is használhatnak

az adatközlők, nemigen találkozhattak.

ÉrtelmeznUnk kellett például az alvég, felvég, horhos,

irtás, parlag, páskom, legelőerdő, vágás, akol, bikarét, nyi-

ladék, zsombékos stb. földrajzi közneveket. Ebben nagy segít-

ségUnkre volt a Vas megye fÖldrajzi nevei c. kötetben megje-

lent, BOKOR JÓZSEF, GUTTMATlliMIKLÓS és VÖRÖS OTTÓ által össze-

állított értelmező szótár.

KUlönös gondot fordítottunk a több nyelvű telepUléseken

végzendő gyűjtés előkészítésére is.

Elméletileg is megerősödve rátérhettUnk a gyakorlati föl-

készítésre, melyet a Nyelvtudományi Intézet kiadásában 1978-

-ban megjelent A földrajzi nevek glűjtésének, ellenőrzésének

és közzétételének kézikönlve alapján végeztUnk. Időközben si-

kerUlt megszerezni néhány, már kipróbált gyűjtési útmutatótZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
, "

BOGNAR ANDRAS: Utmutató Bács-Kiskun megle földrajzi neveinek
, I

glűjtéséhez; MARKO IMRE LEHEL: Utmutató a keszthelli járásZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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földrajzi neveinek a gyűjtéshez stb., s az előbbi szakirodal-

mat is segítségUI véve útmutatót állítottam össze Útmutató

néhány Pest megyei telepUlés földrajzi nevének a gyűjtéséhez

címmel. Ez az útmutató a Budapesti Tanítóképző Főiskola Tudo-

mányos Közleményei IV. kötetében a napokban jelent meg.

Közben HAJDÚ MIHÁLY és ÖRDÖG FERENC szíves közreműködésé-

vel egyeztettUk a gyűjtésre kiválasztandó telepUléseket. Lé-

nyegében két szempont érvényesUlt a kiválasztásban: 1. olyan

terUletről ne gyűjtsUnk, ahonnan már készUlt anyag; 2. legyen

a gyűjtőnek valamiféle rokoni vagy egyéb kapcsolata a telepU-

lésen lakók között egy-két családdal. Ez két okból is fontos.

Egyrészt az adatközlők könnyebben, hamarabb megnyilatkoznak,

lelkiismeretesebben segítenek, másrészt pedig, mivel az összes

anyagi terhet a gyűjtők viselik, nem mindegy, hogya szállást

és az étkezést milyen módon lehet megoldani. Tudományos szem-

pontból azért jelentős ez a vállalkozás, mert szerény erőink-

kel hozzájárulhatunk a Pest megyei gyűjtés elkezdéséhez, a ké-

sőbbiekben pedig szakképzett munkatársakkal dolgozhatunk, dol-

gozhatnak a megyében. Hallgatói oldalról a szakdolgozat elké-

szítése a legközelebbi cél, a további pedig a tudományos diák-

köri pályázaton való részvétel.

A telepUléseken végzendő munka további feltételeinek a

megteremtése szintén a mi feladatunk volt. Meglehetősen hosz-

szadalmas utat bejárva szereztUk meg a tízezres méretarányú

kUlterUleti átnézeti térképeket, hogy aztán a megbízólevéllel

és az útmutatóval ellátva, valamint a Pest megyei Tanács Műve-

lődési osztályának a támogató levelére hivatkozva megkezdhes-

sUk a községekben a munkát.

Közben tavasszal félnapos gyűjtési előkészítést szervez-

tUnk a főiskolán, melyen ÖRDÖG FERENC a fÖldrajzinév-gyűjtés

jelentőségéről, céljáról, segédeszközeiről és menetéről, az
I ,

adatközlők kiválasztásának szempontjairól, HAJDU MIHALY pedig

a nevek lejegyzésének nehézségeiről beszélt.

A nyár elején az Önkéntes Néprajzi és Nyelvjárási Gyűjtők

XI. Országos Találkozóján főiskolánk négy gyűjtő részvételét

biztosította, ezzel is bizonyítva, hogy kezdeményezésUnkre
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intézetUnkben támogatják. A további munkához is nag~ lendUle-

tet adott mindann~iunknak a találkozó légköre, a nemes érték-

mentés elkötelezettségével áthatott szakemberek és más önkén-

tes munkatársak Ug~szeretete, tenni akarása.

II~en előkészítés után kezdődött meg a g~űjtés Pest me-

g~e következő településein: Biatorbág~, Csobánka, Dabas, Fót,

Nag~kovácsi, Szada, Takson~, Törökbálint, Vácrátót, Vereseg~-

ház, Nógrád meg~éből /Endrefalváról/ is készUl g~űjtés.

Tudjuk, hog~ eg~szerűbb, a g~akorlati szempontból is jobb

lenne eg~ járásból gyűjteni, de az egyének munkafeltételei

ezeken a hel~eken a megfelelők, s hog~ eg~általán önkéntesen

elindulhasson a munka, enn~i rendszertelenséget el kell visel-

nUnk, legalábbis egyelőre. Ha magasabb szinten is -- nem fő-

iskola in -- szervezik arra hivatott szakemberekZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa munkát, ak-

kor meg lehet, illetve meg is kell szabni követelmén~ként a
I

fol~amatos haladás érdekében a járásonkénti gyűjtést. Ugy sok-

kal áttekinthetőbb a munka, jobban lehet koncentrálni az erő-

ket, s a támogató állami, gazdasági és társadalmi szervekkel

is g~limölcsözőbb kapcsolat alakulhat ki.

A névanyag összehasonlíthatóságát a más megyékben hasz-

nált g~űjtőlapok segítségével -- mel~et ÖRDÖG FERENC-től kap-

tunk -- kívánjuk biztosítani.

A g~űjtés előkészítése, elindítása több mint fél évbe

telt. Jelenleg a terepmunkák befejező szakaszához közelednek

a g~űjtők. Ezt követően a belterUleti és a kUlterUleti g~űjtő-

lapokra kerülnek rá az adatok, melyeket kiegészítUnk a katasz-

teri térképeken találtakkal, majd pedig a PESTY F~IGYES g~űj-

tötte nevekkel.

Az idei nyárra tervezzUk a községekben az ellenőrzést.

Ezután az adatok földolgozása következik, vagyis a szakdolgo-

zat, tudomán~os diákköri pályamunka elkészítése.

A földolgozás során több szempontra kell majd fig~elemmel

lennünk. A névan~ag alak- és jelentésbeli kategóriáinak a ren-

dezésén, valamint a nevek etimológiai meghatározásán kívül

névtipológiai, névszociológiai vonatkozásokat is szem előtt

kell tartanunk, hiszen a nevek keletkezésének, továbbélésének,
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mindenkori használatának társadalmi problémái deríthetók föl

a névtípusok vizsgálatában, a nevek funkcionális tematikájá-

tóI a szituációs kérdések figyelemb~vételén keresztUl az egyén-

nek és a közösségnek az egyes nevekhez való viszonyulásáig.

Ezen szempontokra való Ugyelés nélkUl ma már sem a történeti,

sem a jelenlegi névanyag vizsgálatát nem lehet korszerű módon

végezni.
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