
gát, elemezheti~ rendszerezhetik azt, megállapithatják a nevek

és a névrendszer változását, de eredményesebb a munkájuk, ha a

földrajz kutatói is elvégzik sajátos módszereikkel a szükséges

földtani, földrajzi vizsgólódásaikat. Körösladányban pGldául a

földrajzi nevek adattára és annak névtani elemzése nyomán sike-

resen lokalizálhatnak bizonyos hajdani vizfolyásokat, olyanokat,

a~elyeknek a nevei sem térképeken, sem helyhez kötött történeti

leirásokban nen szerepelnek, csak a földrajzi nevek őrizték meg

határrészek neveként és ebből alakult névcsaládokban, igy <Jill.-

~, C:sécseri, Györkeri, Vesszűér stb. tipus eredeti névvise-

lőinek, a vizfolyásoknak a helye bizonyossá válhat. Ilyen módon

is azonos célt szolgálhatnak több szakterület képviselűi.

A Pápai járás cinu kötet

felh<Jsználhatósága az oktatásban

A névtudomány művelői között közismert, hogy Veszprém me-

gye földrajZi neveit járásonként adják ki. A közzététel a Ta-

polcai járás járás-névkincsének kiadásával kezdődött. (l'lIIYTI(

15~ sz. Bp., 19C2~. A sorozat másodikként a pápai járással

folytatódott. cr'Ü'JYTI(171. sz. Bp. 1987.) A harmadik kötet, az

AjkD: járós ebben az évben jelent meg (~iNYTK. 186. sz. Bp.

1991~, a negyedik, a Veszpré~i járás adattára a szerkesztés

stádiumában van.

A pápai járás 61 településének 9833 névcikket tartalmazó

anyaga - a kiadvány ismertetése szerint - -igen jelentős tudo-

mányos érték a nyelvészeti stúdiumok (pl. a névtan, a nyelv-

történet, a nyelvjáráskutatás stb.) számára, ezenkivül azon-

ben jó kiindulási alapul szolgálhat más tudományszakok (első-

sorban a néprajz és a helytörténeti kutatások) művelőinek is."

(Nyr. 1988. 3. sz. 374-76.)

Dolgozatomban - a cimben foglaltaknak megfelelően - azt

vizsgálom, hogy hogyan használhatja a kötetet az általános is-

kolai tanuló, a középiskolás diák, a főiskolai és egyetemi hall-



gató - természetesen az első kettő szaktanári irányitással -

a tanórán 6s a tanórán kivül. Ehhez a pedagógus a szakirodalom-

ból módszertani segitséget kaphat (Nyelvtud.Ért. 58. sz. ep.

1967. ).

a) Az általános iskolai tanulók

A hazaszeretet kialakitásának első lépcsője a szülőföld.

a falu , a város megszerettetése, Ez történhet az általános is-

kolában környezetismereti séták keretében. miközben a tanulók

megismerk~nek a falu. a városrész nevezetes házaival. középü-

leteivel. Az épületekről és az utcákról megtudják, hogya szó-

ban forgó épitmény. út. szobor. kereszt, stb. kit ábrázol, s

miről, vagy kiről kapta a nevét. Pl. a névanyagban szereplő

Petőfi utca nyilván felidézi a kiváló magyar költő nevét. A

tanulók ott a szobornál, vagy a névtáblánál elszavalhatják a

költő egy már ismert. szép versét. A pápai hajdani Vásártár-

ről (29/141) gazdaságtörténeti adatokat szerezhetnek. A tapol-

cafői gyerekek megszámolhatják, hogy valamikor hány malom mG-

ködött a falu határában. Az adattár 5 gabonaőrlő malmot tüntet

fel (51/2.3.17.43,56), ezeket romjaikben vagy használható ál-

lapotban ma is megtalálhatják a tanulók. A felfedezés örömét

átólhetik a diákok tanórán kivül is. A tanulók megtudhatják

- a névtár felhasználásával -, hogy ki volt a malom tulajdono-

sa, bérlője •• :Ct is mectudhatják, h08Y valamennyi malmot B Ta-

~olc2 vize hajtotta. mely azóta elapadt. s6t a faluban tal'l-

ható szép tó is. ~ malmokról - melyek ipari mGemléke~ - a ta-

nitó el{;londlHltja működésük elvét. szólhat arról. hOflY ezek a=

épitmények több száz éves munkakultarát őriznek me~. Megemlit-

lleti azt is. hogy Tapolcaf6 határában Döbrés egy középkori ma-

gyar falu volt. eMléke már csak a Döbrési malom (51/55) és e

Döbrési dűlő (51/91) névben maradt meg. (Középiskolai tanuló

természetesen már a falutörténet után is kutathat e földra~zi

neve:, alapj ún.)

':;i':':torés Veszn.rér.lVarsánytelepülések a 8akony észa::-::ele-

ti szélén található falvak. Az itteni földrajzi nevek közül eo-

litésre méltó a ~ (51/1). Az ÉI'sz. a szó jelentését iCY aC:~a

l:1e9:~ fn. Híj .tiező9' l~eskeny vóg';nyú vasút, ill. ennak egy



szerelvénye v. kocsij a (ném < ang).

sikátor néhóny száz lelket számlál 6 dunántúli falu. A Pápai já-

rás köt et et nézegetve a tanulók megt alálj ák benne a I~atolikus

temető (15/7) és az =vangélikus temető (15/9) helynevet. A két

temető alapján könnyen eljuthatnak már az általános iskolai ta-

nulók is arra a követkaztetésre, hogy Sikátor községben évszá-

zadok óta együtt éltek a katolikus és az evangélikus vallású

emberek. Ennek kapcsán szó eshet e két felekezet, a két vallás

azonosságair61 és különbségeiről. sz6 eshet az ökumenizmusr61,

a két keresztény vallás egymáshoz közeledéséról, melynek napja-

inkban tanúi lehetünk.

A Gyertyános aija (15/69), illetőleg a Jávorfás út (15/70)

Sikátor külterületén található határrész és útnév. Mindkettő a

Bakony erdejének jellegzetes fája. A falu határában történő sé-

ta nagyszerű lehetőséget nyújt a különféle erdei fák jellegze-

tességeinek megismarésére (tölgy, bükk, gyertyán, bodza, juhar,

jávor stb.).

A felső tagozatban már olyan foga~k is tisztázhat6k a ta-

nulók előt~ mint a középkori társadalom jellegzetes osztályai

(nemes - jobbágy) és rétegei (telkes jobbágy - zsellér). Ennek

megmagyarázására a Zsöllércsapás (15/122) helynévnek a terepen

történó azonosítása kapcsán kerülhet sor.

Bizonyára érdekli már az ~ltalános iskolás tanu16kat is,

hogy az euykori pápai járás 61 településén számos helyen talá-

lunk a kötetben kenderföld (nny. kenderfőd) dűlőnevet, továbbá

káposztáskert (nny. kábosztáskert) nevet, kom16 helynév azonban

csak Veszprémvarsány névanyagában szerepel: Komlós (14/261,266).

Ez azt jelenti, hogy Pópa vidékén egyedül csak itt termeltek kom-

lót. Ez gazdas6gtörténeti szempontból is figyelemre méltó adat.

Esztétikai szempontból számos szép névvel találkozhatunk. Ilyen

például a ~odormentás dülő Tapolcafön (51/68), és a ~ dű-

16név (59/üo).

A ~asyartanár kérheti, hogy tanítványai keressék ki a fodor-

mer.ta, a sármány sz6 jelentését a növény- és állatmeghatározó-

ból. SzzeI bővítheti növendékeinek szókincsét. De megnézhetik

a kötetben találhat6 idegen eredetű (latin-francia-német) sza-



vak jelentését is; pl. plébánia, kanális, 611é, 16ré. Jelenté-

süket kikereshetik az ~Ksz-b(l. Mindez az idegen nyelv tanulá-

sánál is hasznos.

b) i, kö::épis~~oLís ta:lulók

Hár önólló feladatot is kaphatnak. A nyelvészet iránt ér-

deklődő tanulói: az adattórba" találhat6 falucsúfolókb61 értúkes

dolgozatot készithetnek. Rendszerezhetik a falucsúfo16kat tipu-

sok szerint, pl.: 1) Hasonlatot fejeznek ki: "Nekidülnek, mint

láziak a köónel:." (HtlYTI~.171. sz. 42.) 2) Jellemzű tul"jdonst.-

gokat fejeznek ki: pl. "vaszari bicskások"; gyakori volt köztük

a vereked~s) "langolósok": Szerették a kenyérsütésbűl megoaradt

laposra sodort sült - zsirral és hagyoával megkent - tésztát.

A tapolcafőiek "golyvások" a Tapolce vizétől. 3) Tréfás nevok:

Bukfenc (3/164), Sórnevóna (29/39), Cetekincs (26/39).

Ezeket vizsgálhatj6k jelentéstanilag és alaktanilag is.

A középiskolás tanulók készithetnek irodalmi dolgozatot,

melyben azok az irók és költők szerepelnek, akik valamilyen

formóban kötődnek a városhoz, igya névadás inditéka reális

(pl.: Petőfi, Jókai, Ányos Pál utca, ill. Nagy László Általános

Iskola) •

Elemezhetik azokat a műveket, amelyeket a nevezett irók és

költűk Pápán irtak.

I:észithetnek történelmi tárgyú dolgozatokat, melyben Török

Bálint, LJeák Forenc és a gályarabok (3éllyei István és t:ocsi

Clll3I1JőBólint), továbbá Petőfi egykori tanórllinak: Bocsor Ist-

vánnak és Tarczy Lajosnek történelmi szerepét vizsgálják.

0sszegyűjthetik az iskoláztatással kapcsolatos neveket: pl.

Ókollégium, Főiskola, Tanitóképző Zárda, NATUS; 'Dunántúli Nő-

nevelő Intézet', Gazdasági Iskola, Földmivesiskola stb.).

Megfigyellletik, hogy az utóbbi évek névadásában mindinkább

érvényesül a hagyományőrzés, különösen az Új utcanévadásban:

Harangönt ő, r·iézeskalácsos, Fegyverkovács ut ca.

A pópai nevelők erkölcsi kötelessége tanitványaikat a vá-

ros gazdag müvelőd~störténeti enyagával megismertetni. Bocsor

István, Tarczy Lajo~ valamint Türr István, Petőfi Sándor és



Jókai Mór e~léke kell, hogy jobban éljen a pápai diák tudatá-

ban, mert ehhez a kisvároshoz az emlitettek számos szúllal kö-

tődtek. Egykori lakóhelyüket felkeresni, az évforduló kapcsán

rájuk e~lékezni kötelessége ~inden pápai diáknak. Gyökér nél-

kül a fa kiszárad, a település elsorvad.

c) Az egyete~i5tók é5 fŐiskolai hallgatók

Készithetnek nyelvészeti szakdolgozatot, számitóséppel

feldolgozhatják az adattár hangtani, alaktani 6s mondattani sa-

játosságait. Grafikonon ábrázolhatják a természetes és a mes-

terséges névalkotó elemeket, kimutathatják Brányukat. A név-

anyag alapján foglalkozhatnak a terület nyelvjárásával. ~int

ismeretes - a szakirodalom 21 pontban fogla~a össze az észak-

nyugat-dunántúli nyelvjárásterület jellegzetességeit (t-lrUJyR.

331-32). A példák alapján a dolgozatiró kimutathat ja, hogya

Pápai járás területén ~elyek azok a tipikus nyelvjárási jelen-

ságek, amelyek erre a tájegységre vonatkoztathatók. (A teljas-

ség igénye nélkül csak néhányra utalnék: a nagyfokú i-zés pl.

Kemin föld; Nipiskola. a mássalhangzók megkettőzése ~agánhang-

zó közi helyzetben: pl. Tanittófőd, Mezzőlak stb.).

Megfigyelhetők a különbségek a nyugati és a dunántúli nyelv-

járásterület között. Még a laikus is felismeri, hogy másként

beszélnek az egykori Vas megyéhez tartozó négy községben (Keme-

neshőgyész. Ke~enesszentpéter. Magyargenes és Várkesző), ~int

r iareal tőn és ~iezőlakon. Az előbbi négy községben - mivel az a

nyugati nyelvjárásterülethez tartozik -, az l-ezés még jól meg-

figyelhető (Pl. Góla rit, Erdő alla). A mindig Veszpré~ megyé-

hez tartozó Marcaltőn 6s Mez6lakon azonban az 1helyébe j lép

(Pl.: Gója rit, Kert ajja).

Az egyete~i, a főiskolai hallgatók szakdolgozatot, tudomá-

nyos diákköri dolgozatot készithetnek a kötetben rejlő nevelé-

si lehetőségekről, a benne található művelődéstörténeti anyag-

ról, vagy a parasztság gazdaságtörténeti ismereteiröl.

A Pápai járás anyaga - de a többi földrajzi adattár is -

óriási ismeretanyagot foglal magába. Miként azt ~ár a szakembe-

rek sokszor hangsúlyozták: mindenki számára jelent vala~it; igy

a ~azőgazdasági mérnöknek a gazdálkodásra, a művelődéstörténész-



nek e kultúrára. e lelkésznek a vallásra. e természetgyógyász-

nak a gyógynövónyekre. a régésznek a település történetére. a

nyelvésznek a népnyelv sokszínűségére, a nép névalkotó fantá-

ziájának gazdagságára vonatkozóan nyújt gazdag információt.

Az a pedagógus pedig, aki veszi azt a fáradságot, hogy elmélyed-

ve tanulmányozza a kötetet, számos is~erettel gazdagítja magát

és tanítványait. Ebben a kötetben is benne van a hajdani pápai

járás lakóinak történel~e. A közel 10000 megmentett nevet még

sokáig felhasználhatják a pápai járásban tanító neve16k.

Anyaga aranybánya. melyb51 okos, hozzáértő kézzel meríteni le-

het, mint a tiszta forrásból.


