
PESTI JÁNOS

Tegyünk többet a névkutatók nevelése érdekében!

1980-ban, a Ill. Magyar Névtudományi Konferencián /Veszp-

rémben/ MEZŐ ANDRÁs arról is szólt eZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL ő a d á s á b a r i , hogy ".•• a

helynévkutatás státusának rendezését nem várhatjuk külső té-

nyezők ajándékaként ••• [ezért sok a teendő, többek között]

egyszerre kell foglalkozni önmagunk és a névtanos utánpótlás

képzésének megvalósít ásával." /Név és társadalom. A Ill. Ma-
I ,

gyar Névtudományi Konferencia előadásai. Szerk. HAJDU MIHALY

és RÁcz ENDRE Bp., 1981. 86. 0./

A névtanosok komplex képzését 1977-ben, ill. 1980-ban

még szakkolégiumi keretekben gondolkodva úgy képzelte el

MEZŐ ANDRÁs, hogyasajátos névtani ismereteken túl az érint-

kező tudományágak idevágó részletkérdéseivel is foglalkoznia

kell annak, aki a névtanban kutató munkZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAá t szeretne végezni.

/Név és társ. 98. 0./ -- MEZŐ ANDRÁS 1980-ban elhangzott ja-

vaslatait új gondolatokkal kiegészíteni azért nehéz, mert az

említett tematika ma is átgondoltnak, teljesnek és korszerű-

nek látszik. Konferenciákon most mégis szóba hozom ezt a té-

mát, mégpedig azért, hogy egyetemeinken, főiskoláinkon kap-

jon végre rangjához méltó helyet a névtudomány!

E helyről is kérjük az MTA Magyar Nyelvi Bizottságát,

hogy az MM illetékes szakbizottságaival együttműködve java-

solja a névtannak az egyetemi, főiskolai programokba való

felvételét. Javasoljuk továbbá, hogy -- kísérleti jelleggel

az ELTE BTK Magyar Nyelvészeti Tanszékén induljon mielőbb

"C" szakú /vagy "félszak" jellegű/ névtudomány /névtan/ szak

a magyar szakhoz, ill. a magyar nyelvészethez kapcsolódóan.

Tematikáj á b an fel kellene használni MEZŐ ANDRÁS tervezetét

és a névtani témájú egyetemi speciálkollégiumok eddigi jó

tapasztalatait. Gondoskodni kellene arról, hogyanévtan ál-
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talános kérdései szerepeIjenek a program első felébenZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAp majd

a specializálódást biztosítandó néhány tehetséges kutató-je-

lölt csak a földraj zi nevekkel foglalkozzék a tanulmányok má-

sodik szakaszában.

Tudomásom van arról, hogy a tanítóképző főiskolák tantervébenFEDCBA

la leíró nyelvtan keretein belüli 6jabban szerepel a névtan.

KIRÁLY LAJOS írta meg nemrég a névtan főbb kérdéseit tárgyaló

főiskolai jegyzetet, amely főleg a személynevek, földrajzi ne-

vek világát mutatja be példamutató tömörséggel és mégis vilá-

gos, olvasmányos stílusban. Kibővítve tankönyvvé, kézikönyvvé

formálható. Örvendetes eredmény lesz, ha néhány év múlva min-

den 6j diplomás tanító tájékozott lesz a névtan alapvető kér-

déseiben.

Remény telj esnek tartom továbbá a JPTE Tanárképző Karának

magyar nyelvészeti programját a tekintetben, hogya névtudo-

mány -- bár egyelőre csak l negyedévnyi idővel -- helyet ka-

pott a magyar szakosok képzésében. A helyét ~ehezen találtuk

meg. Jelanleg a IV. évfolyam J. negyedévében szerepel a név-

tan. Ragaszkodunk hozzá, hogy előzze meg időben a leíró nyelv-

tan, anyelvtörténet Ifőleg a hang- és szótört~net!1 és a fa-

kultatív jellegű latin nyelvtanulás. A történeti hangtan és a

történeti szókincstan gondos tanulmányozása jelenti majd --

szerintünk -- a névtanra való közvetlen előkészületeket. Ter-

veink szerint a névtan általános kérdéseiről la nevek jelen-

téstana és morfológiájal szólunk a kollégium legelején, majd

ismertetjük a tulajdonnevek főbb típusait, a magyar névtipoló-

gia eddigi eredményeit. Tájékoztatást adunk a helyszíni és a

levéltári névgyűjtő munka módszereirőlp ismertetjük a névadat-

tárak közzétételének, szerkesztésének főbb elveit. Felkészít-

jük a hallgatókat arra, hogy önállóan, invenciózusan kezdje-

nek hozzá az örvendetesen gyarapodó névadattárak tudományos

f eLdoLgozZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAá a á h o z, az adatok névtani elemzéséhez. Bár egyelőre

kevés példa van rá, mégis szeretnők szorgalmazni, hogy e leen-

dő névtani kutatók érvényesítsék vizsgálataikban a nyelvszoci-

ológia, a mavelődéstörténet, a gazdaságtörténet, a történeti

földrajz, a településtörténet, a régészet és a néprajz szem-



pontjait is. /Már most kapcsolatban vagyunk a névtant kitelje-

sítő "segédtudományok" művelőivel./ -- Pécsett a névtant a

dialektológiával vagy párhuzamosan fogjuk tanítani, vagy némi

késéssel az egyik tárgy követi a másikat. Névtani programunk

részletes kidolgozása most van folyamatban.

A névkutatók felfedezésének, türelmes nevelésének jó fó-

rumai voltak eddig is a speciális kollégiumok és diákkörök.

Nagyszerű pályamunkák bizonyították, hogy a névtani témák ki-

dolgozásában a főiskolai hallgatók sokszor egyenrangú partne-

rei /vetélytársai/ voltak az egyetemi hallgatóknak. Kár, hogy

a diákkörökben, szakkolégiumokban folyó névtani kutatómunka

lendülete kissé megtört! Mi a teendő e tekintetben? -- A kon-

zulens tanárok és a pZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAéZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL v a m u n k é k szerzői egyaránt kapjanak na-

gyobb erkölcsi és anyagi megbecsülést a sikeres pályamunkák

után. Örvendetes, hogy az új pályázati rendszer már módot ad

a diákkörökben végzett tudományos munka jobb elismerésére. Az

új rendelet értelmében ha egy státusért két azonos s z a k ú pá-

lyázó verseng, s közülük az egyik az egyetem /főiskola/ minő-

sítése szerint tudományos munkát is végzett, ez előnyt jelent

majd számára az állás elnyerésében. A konzulens tanárok munka-

kedvét is fokozni lehetne laz erkölcsi elismerésen kívül/ a

premizálás különböző módozataival.

A leendő névkutatóknak több bemutatkozási lehetőséget kel-

lene biztosítanunk. Még több fiatal kollégánk kapjon megbízást

a Névtani Értesítő szerkesztőitől könyvismertetésre vagy könyv-

bírálatra; és ugyanitt kellene elhelyezni a kezdő névkutatók

első, önálló cikkeit, tanulmányait. A nagyerőfes z í t ésekkel

létrejött névtani fórum eddig nagyszerűen teljesítette terve-

zett céljait, és munkatársai között egyre több fiatal kutat ó ,

A szerkesztők /HAJDÚ MIHÁLY és MEZŐ ANDRÁS/ kiváló érzékkel

fedezték fel a névtan iránt érdeklődő, tehetséges hallgatókat;

és nagyszerű nevelőmunkájuk eredményeként lassan itt sorakozik

mögöttünk Ide velünk egyenrangúan/ a fiatal névkutatók csapata.

Köszönet és őszinte elismerés jár ezért mindkét kollégánknak!

Mindenképpen folytatni kell a "Magyar Személynévi Adattárak"

és a "Magyar Névtani Dolgozatok" sorozatot!
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Mindkettőt HAJDÚ ~rrHÁLY szerkeszti. Az EDrE Magyar Nyelvé-

szeti Tanszékcsoportj ának Névkutató Munkaközössége az emlí-

tett két sorozattal arra adott lés adj követendő példát, hogy

miként kell a gondos, alapos gyűjtőmunkára, a tudományos igé-

nyű feldolgozásra megtanító hallgatóinkat • S egyűttal azt is

bizonyítj ák a "sárga" és "kék" füzetek, hogy sok tehetséges

hallgatónk névtani munkZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAá j a méltó a publikálásra. Szóbeli köz-

lés ekből tudom, hogy ez a két sorozat is hallatlan erőfeszí-

téseket kívánt szerzőtől, szerkesztőtől egyaránt. Már a vi-

szonylagos folyamatosság is a csodával határos! -- A konferen-ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
~ ,

cia nevében köszönöm HAJDU MIHALY-nak, hogy a sorozatokat meg-

ter"..~te,útj ára indította. Igényes koncepciózus szerkesztői

munkáját dicséri a sorozat valamennyi füzete. Köszönet jár

az EDrE BTK-nak is, mert jelent ős anyagi áldozatot vállalt

akkor, amikor folyamatosan biztosította a Személynévi Adattá-

rak és Névtani Dolgozatok megjelenését.

Az EDrE példáj át másutt is követni kellene! Egyetemein-

ken, főiskoláinkon több olyan névtani pályamunka, szakdolgo-

zat készült, amely alkalmas a publikálásra, illetve arra,

hogy közkinccsé váló adattárával segítse a nevek vizsgálatát.

Javaslom, hogy az EDrE vegye á t tőlünk a megj elentetésre ér-

demes dolgozatokat; vagy az egyetemek kapjanak anyagi támoga-

tást az MM-től a színvonalas dolgozatok sokszorosít ásához.

Az egyetemeken, főiskolákon eddig is igen sokan írtak

szakdolgozatot névtanból. Ez önmagában örvendetes, de a minő-

ség javítása érdekében ma már hasznosabbnak látszik a névtani

témák bizonyos visszaszorítása. Egyszerűen azért, hogy az

igazán tehetséges "névészekkel" többet tudjunk foglalkozni;

ill. valamennyi kollégánknak legyen módja a szakdolgozatok

vezetésére, patronálására.

A magyar névkutatók eddig nem igen éltek a modern adat-

feltárás és adatelemzés korszerű módszereivel /gépi adatfel-

dolgozás, számítógépes vizsgálat stb./. Ezért is tanulságos

BERÉNYI ZSUZSANNA ÁGNES-nek "Gépi adat feldolgozás alkalmazá-

sa anyelvtudományban" /NyK. LXXI., 397-408/ c. cikke. --

Helynévi adattárainkban lassan milliós nagyságrendűnévanyag

gyűlik össze.



Ezt a szinte bénítóan nagy névmennyiséget hagyományos módsze-

rekkel aligha lehet vallatóra fogni. Kérnünk kell a matemati-

kusok, programozók, matematikai nyelvészek segítségét ahhoz,

hogy mielőbb elsajátíthassuk a gépi adatfeldolgozás tudnivaló-

it, módszereit. II. éves egyetemi hallgatói.nk sikerrel bir-

kóznak a programozás feladataival!1 Megjegyzem, 1971-ben

készült az első "számítógépes" névtani pá.Iyamunka aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt ansZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAz é -

künkön. Az OTDK-ra is bejutott. Sokan újszerűnek, jónak tar-

tották; mások ajkukat biggyesztve kérdezték: ugyan, mire

való? -- Az akkorifélsiker ellenére úgy érzem, hogya számító-

gépes névvizsgálat a jövőben már természetes lesz, és egyál-

talán nem hat majd a szenzáció erejével. De itt a nagy kér-

dés: ki tanítja meg erre a leendő névkutatókat?FEDCBAlA számító-

gépes névvizsgálat módszeréről és eredményéről lásd még

MEZŐ ANDRÁS beszámolój át a "Név és társadalom" c. kötetben,CBA

91. 0.1

A magyar névtudomány utánpótlásának gondját részben ne-

künk, részben felettes hatóságainknak kell megoldani. Talán

mondhatom a konferencia nevében így: rajtu.nk nem fog múlni

a dolog; pontosabban: az egyetemek, főiskolák nyelvészei,

névtanosai mindent elkövetnek azért, hogyanévtudomány fej-
/

lődését szolgálják. Igérjük, hogy ezután is nagy figyelemmel

keressük a velünk együtt dolgozni tudó fiatal kollégákat, a

majdani n é v k u t at ő k a t , akik nemsokára a helyünkbe lépnek.

Az is biztató a jövőre nézve, hogy ezen a konferencián

jelen van a magyar névkutatók idősebb, középkorú és fiatal

nemzedéke.

Befejezésül kívánom magunknak, hogy mindig olyan lelke.:..

sedéssel, kitartással búvárkodjunk a magyar nevek világában,

ahogy azt INCZEFI GÉZA, a mi egykori kedves és nagyrabecsült

tanárunk tette.

Engedjék meg, hogy néhány gondolatot mondjak a témánktól

eltérően.

A magam nevében köszönöm most a SzTF egykori és mai tanárai-

nak, vezetőinek, hogy éppen negyedszázada itt végezhettem

tanulmányaimat, itt szerezhettem magyar-történelem szakos

tanári oklevelet.
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Hálával gondolok ma minden kedvesZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt anár-cmr-a, különösképpen

INCZEFI GÉZA professzor úrra, aki nemcsak a nevek tudósaként

él az emlékezetemben; hanem úgy is, mint a magyar nyelvtörté-

netnek, a nyelvjárásoknak kLvZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAá . l ó ismerője és a szaktudományi

ismeretek lelkes tanító mestere. Diákkoromban kissé irigyelt

ember voltam itt Szegeden, mert Géza bácsi bizalmát élvezve

amolyan "nyelvészpalánt ának" számítot tam. Talán nem túlzás:

INCZEFI GÉZA mesterem, tanítóm volt, sokszor a távol levő

apám helyett apám. Neki köszönhetem, hogya névtannal való

foglalkozás életre szóló program és élmény számomra.

Emlékét kegyelettel őrzöm. Hiszek abban, hogy az ember addig

él, amíg emlékeznek rá!
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