
Földrajzi nevek vagy helynevek ? 

Különböző tanácskozások felszólalása-
saiban többször elhangzott már, sőt né-
ha — meghívókon, tudósításokban — 
még nyomtatásban is olvasható a „föld-
rajzi helynevek" elnevezés. Ez, ilyen 
összetett formában használva helytelen, 
hisz tulajdonképpen mindkét kifejezés: 
a földrajzi név és a helynév ugyanazt 
jelenti. Nyelvész körökben régebben in-
kább a helynév szó volt használatos 
(gondoljunk csak Pesty Frigyes múlt 
századi országos helynévgyűjtő akció-
jára), újabban pedig a földrajzi név el-
nevezés a gyakoribb, mivel ezt néhá-
nvan szabatosabb szakkifeiezésnek érez-
ték. Valóiában az olyanféle, e r e d e t i l e g 
táiékozódásra alkalmas tereptárgyakat 
jelölő földrajzi nevek mint Csordnkút, 
Naavhíd, Rákóczi-fa nemcsak ma ö át az 
illető terentárgvat jelölik — bár pzek is 
hely-nek tekinthetők —. hanem környe-

zetüket is, tehát voltaképpen ugyan-
olyan helynevek, mint pl. a csak terü-
letet jelölő Nagyhegy vagy Rózsadomb 
elnevezés. 

A földrajzi név vagy a helynév ki-
fejezést tehát egyaránt helyesen hasz-
nálhat juk ugyanannak a fogalomnak a 
jelölésére; a helységnév viszont már 
csak szűkebb névcsoportot jelöl, a te-
lepülésekét: a városokét, falukét (vö. 
helységnévtár); hasonlóképpen a dűlő-
név is, amelyet a határbeli földrajzi ne-
vek összefoglaló elnevezéseként is hasz-
nálunk. 

Summánzva a fentieket: a földrajzi 
helynév elnevezés szószaporítás, a sti-
lisztika szakkifejezésével: pleonasmus; 
a sárréti nép nyelvén szólva: az hasz-
nálja, aki jobban mondja, mint ahogy 
tudja. 

M. P. 

Hozzászólás' Dudás Ilona: A középiskolai földrajztanítás, 
a földrajzi kirándulások és a honismereti munka kapcsolata 

című cikkéhez 1 

Nagyon kevés lehet azoknak a peda-
gógusoknak a száma, akik az iskolai ki-
rándulásoknak az oktató-nevelő mun-
kában betöltött szerepét vitatnák. A tan-
könyvekből megtanult ismeretek — még 
ha gyakorlati bemutatóval párosulnak 
is — csak rövid ideig raktározódnak el 
és maradnak meg élményként. Egészen 
különleges módon rögződnek azonban 
azok az élmények, amelyeket a gyere-
kek a kirándulások alkalmával vésnek 
emlékezetükbe. Egy-egy üzem felkere-
sése, barangolás hazánknak valamely 
szép vidékén, vagy történelmünk, iro-
dalmunk klasszikusaival való találkozás 
olyan erős nyomokat hagy tanulóink-
ban — és természetesen a kiránduláso-
kat vezető tanárokban is —, amelyek 

nem felejtődnek el. Nincs az a szemlél-
tető eszköz, amely ki tudná váltani azt 
az érzést, amit a Gellérthegyről letekintő 
vidéki tanuló a város nyüzsgő forgal-
mát és az épületek hatalmas tömbjeit 
figyelve érez. 

Ahhoz persze, hogy a kirándulások, 
országjárások során olyan ismeretekre 
tegyenek szert fiataljaink, amelyeket az 
érettségi találkozókon is frissen tudnak 
felidézni, nagyon alapos, körültekintő 
tervező munka szükséges. A tervek el-
készítésénél a következőkre kell ügyel-
ni. 

1. A kirándulások programja legyen 
változatos, de szellős, a tanulók életko-
rától függően egyéni programok lebo-
nyolítására is adjon alkalmat. A nagyon 
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zsúfolt program fárasztó. A múzeumok, 
képtárak megtekintését kövesse város-
nézés vagy üzemlátogatás. Azonos lát-
nivaló telítődést, érdektelenséget ered-
ményezhet. Ne akar junk mindent meg-
mutatni, csak ébresszünk bennük vá-
gyat, hogy felnőtt emberként visszatér-
jenek az egykori kirándulás színhelyére. 

2. A látnivaló mindig kapcsolódjék 
valamilyen tananyaghoz, amit a kirán-
dulásra készülődéskor fel kell elevení-
teni, vagy a tanulók öntevékenységére 
alapozva a gyerekekkel kell feldolgoztat-
ni. Bízzuk meg tanulóinkat az érdeklő-
dési körüknek leginkább megfelelő szak-
mai ismeretek összegyűjtésével, s ezeker 
a kirándulásokat előkészítő földrajz és 
osztályfőnöki órákon megismertethetik 
társaikkal. Nagyon kell ügyelnünk arra, 
hogy a kirándulás minél több tárgyhoz 
kapcsolódjék valamilyen szállal. A ki-
rándulások legyenek komplex jellegűek, 
ez egyébként változatosabbá is teszi a 
programot. 

3. A kirándulást vezető tanárnak meg 
kell alapoznia a kirándulás alatti visel-
kedési normákat, amely lehet oldottabb 
az iskolai fegyelemnél, de semmiképpen 
nem válhat szabadossá. 

A földrajzi kirándulás a rendkívül sok-
rétű nevelési feladatok mellett elsősor-
ban a hazaszeretetre nevel. A kirándu-
lásokon szinte észrevétlenül folyó meg-
ismerő tevékenységgel párhuzamosan 
erősödnek azok a szálak, amelyek i f jú-
ságunkat a szülőföldhöz kötik. Minél 
alaposabban, több oldalról, mélyebben 
ismernek meg egy-egy darabot hazánk-
ból, annál erősebben kötődnek hozzá. 
Eredményeink, dolgozó népünk kétkezi 
munkájával létrehozott üzemeink, ter-
mészeti környezetünk átalakulása, szo-
cialista városaink közvetlen megismeré-
se büszkeséggel tölti. el tanulóinkat, és 
— átérezve felelősségüket — arra lel-

kesíti őket, hogy a haza építésében ak-
tívan közreműködjenek. 

Az utóbbi években különös gondot je-
lent iskolánkban a kirándulások szer-
vezése. Az a bevált elképzelés, amely 
szerint az egymást követő tanítási évek-
ben egyre nagyobb egységet ismertetünk 
meg hazánkból gyerekeinkkel, nagyon 
sokszor felborul, a kirándulást szervező 
tanár pedig komoly gondokkal küzd a 
program összeállításakor. Ennek az az 
oka, hogy nem tudunk minden gyermek-
nek megfelelő programot nyújtani. 
Egyik-másik autóra kapott szülő gyere-
kének legfeljebb a külföld és a holduta-
zás jelentene újszerű élményt. 

A másik gond — melyet szerencsére 
kevesen vesznek szószerint — a Műve-
lődésügyi Minisztériumnak abból a jó-
szándékú elgondolásából és rendeletéből 
adódik, miszerint a kirándulás csak 
olyan költséggel szervezhető, amely nem 
haladja meg a 300 km-es vasúti menet-
jegy árát. Ez jó az ország központjában 
levő iskoláiknak, mert szinte mindent 
elérhetnek e távolságon belül, de nagyon 
rossz például a sátoraljaújhelyieknek, 
a csengerieknek, vagy a nyírbátoriaknak, 
akik ezt a rendeletet szószerint értel-
mezve még a fővárosba sem juthatnak 
el közösen, iskolai kirándulás formájá-
ban. Ez a rendelkezés a szülőket óvná a 
túlságosan nagy anyagi megterheléstől, 
de úgy gondolom, ha jó előre megterve-
zik a kirándulásokat, 100—200 Ft több-
letköltség nem jelent különösebb gon-
dot egyetlen családban sem. Az iskola 
pedig az arra rászoruló tanulókat a szü-
lői munkaközösségi keretből támogat-
hatja. 

A felsorolt gondok és nehézségek nem 
lehetnek olyan nagyok, hogy akár az 
ismeretszerzés, akár pedig a honismereti 
nevelés szempontjából nélkülözhetnénk 
ezeket a földrajzi kirándulásokat. 

Daragó Ferenc 

Két hozzászólás Horváth Kálmán Helytörténeti múzeum 
a váli műemlék-templomban című cikkéhez1 

i. 

Horváth Kálmán váli plébános rész-
letes beszámolót írt a községük templo-
mában létesített helytörténeti múzeum-
ról. Ezzel kapcsolatosan megpróbálom 
összefoglalni reflexióimat. 

1. A beszámoló meggyőzi az olvasót 
arról, hogy a váli plébános önzetlen, 

hozzáértést sem nélkülöző, értékmentő 
szolgálatot végzett, amikor felismerte 
egy helytörténeti múzeum kialakításá-
nak lehetőségét és mindent megtett an-
nak érdekében, hogy elgondolása meg-
valósuljon. A Képzőművészeti Alap Ki-
adóvállalatnál 1971-ben megjelent „Egy-
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házi épületek és műtárgyak gondozása" 
c. kötetben felújított formában jelent-
kezett az a gondolat, amit már a felsza-
badulás előtt megfogalmaztak a „mű-
emlékvédő lelkipásztor" szerepének, sőt 
kötelességeinek felvázolására . . . A szer-
kesztés szemlátomást arra törekedett, 
hogy tudatosítsa a különböző felekezetű 
lelkészek műemlékvédelmi felelősségét 
és ehhez a munkához sok szempontra 
figyelő segédkönyvet adjon kezükbe. 
Ennek ismeretében a kívülálló is termé-
szetesnek tarthatja, hogy a helyi lelkész 
tudartosan törekszik a keze ügyébe eső 
egyházi műkincsek, történelmi emlékek 
védelmére, célszerű és korszerű elren-
dezésére. Válón is ezzel a belkörű fele-
lősségérzettel, s a meglévő anyag rend-
betételével kezdődött a helytörténeti 
múzeum (kialakulása. A váli plébános 
azonban nemcsak a kötelességszerű bib-
liai egy mérföldre ment el, hanem a má-
sodik mérföldet is készséggel és öröm-
mel járta végig, s ezzel vitathatatlanul 
értékes kulturális szolgálatot végzett. 

2. Bonyolult kérdésről lévén szó, azon-
nal felvetődik a követendő példa prob-
lémája: az, hogy Horváth Kálmán egye-
di példája megismételhető-e és egyálta-"" 
Ián kívánatos-e az, hogy hasonló ügy-
buzgalommal törekedjenek kevésbé jó 
adottságokkal rendelkező lelkészek arra, 
hogy második mérföldjük eredménye-
ként valami múzeumszerű, esetleg sok 
kis temnlom-múzeum szerveződnék kö-
rülöttük? Egy nyilvántartás szerint az 
orszáeban jelenleg 190 múzeum van és 
semmikéonen nem lehet cél ennek a 
számnak a meeduolázása. A témához 
s^ól Dr. Szabadfalvi József miskolci 
miízpurni£azgatónak az Észak-magvar-
orszáo- július 14-i számában megjelent 
nvilatkozata. amelynek summája: , a 
múzeumalatntás nem lehet versenyté-
ma. nem lehet kamnánv." A tapasztalt 
szakember ígv vélekedik: „Nem ritkán 
éonen a lelkes honismereti gyűjtőmun-
ka során régészeti, levéltári anyagok is 
bekeriünek az ismeretlen kis gyűjte-
ménvekbe. ahplvett. hogy levéltárba, il-
letve az illetékes múzeumi szakember-
hez jutnának." A váli példa sajátos 
adottságok szerencsés találkozásáról be-
szél. olyan kivételes helyzetről, amelyben 
történelmi, néprajzi és egyéb anyagok a 
helybeli plébános jó értelmű ügybuzgal-
ma folytán templomi múzeummá szer-
veződtek. Beszámolójában példája köve-
tésére buzdít. Ezen a ponton ki kell fe-
jeznünk aggályunkat, ami az idézett 
műemlékvédelmi kötetben így fogalma-
zódott: „A műemlékvédő lelkipásztor to-
vábbra is elsősorban lelkipásztor marad 
és évi turistaforgalma, vagy műemléki 

szakismerete nem avatja őt vidéki mú-
zeumigazgató vá." 

3. Még abból a speciális szempontból 
is megvizsgálandó a váli példa, hogy 
ott a helytörténeti anyag a használat-
ban lévő templomban kapott elhelyezést. 
A beszámoló ügyesen átgondolt fogal-
mazásban Íródott: megpróbálja minden 
irányban kivédeni, esetleges bírálattól 
mentesíteni kedvenc eszméjét, a hely-
történeti templom-múzeum ügyét. Erre 
vall az engedély számának feltüntetése, 
a felettes szervekkel történt kozultáció-
jának ismertetése, továbbá az a részle-
tes indoklás, amit szükségesnek érzett 
meghatározott rendeltetésű templom-
épület második funkciójának kiéoítésé-
hez. Az a meggondolás, hoöv a tárgyak 
elhelyezése ne zavarja az áhítatot és ne 
bontsa meg a temolom stílusának egy-
ségét. a beszámoló szerint helyes meg-
oldáshoz vezetett. A kritika nélkül ol-
vasó emberben azt a benyomást kelti, 
hosv a váli nélda egy kis ügyeskedéssel 
bárhol és bármikor megvalósítható. Egy 
értelmes felismerésben summázódik a 
váli temolommúzeum magvalósításának 
igazolása ami mottóként is olvasható a 
beszámoló eleién: ..Arra gondoltam, ha 
templomaink őrizhetik a nagy emberek 
síremlékeit, akkor nem les? a templom-
hoz méltatlan, ha megőrizzük benn<=> né-
pünk viseletét verejtékes munkájának 
eszközeit." Ez logikus és vitathatatlanul 
igaz: nem méltatlan a templomokhoz né-
pünk múltjának egyetlen emléke sem. De 
ebből a gondolatból nem következik álta-
lános érvénnyel az. hogy ezeket az em-
lékeket a temolomokban lehet vaev kell 
elhelyezni. Figyelemre méltó, hogy a 
II. Vatikáni Zsinat liturgiái reformjá-
nak eredménveként olyasféle nagytaka-
rítás kezdődött el a római katolikus 
templomokban, amelv a vallásos giccs 
kiszorítására törekszik. A kérdés egyik 
szakembere így fogalmazta meg a prob-
lémát: „Szerte az országban sok pap 
hallatlan lekesedéssel és áldozatkészség-
gel vesz részt műemléktemploma feltá-
rásában. helyreállításában és bemutatá-
sában. Nem elég azonban a múltra visz-
szatekinteni. A jelenkornak és a jövő-
nek is meg vannak az igényei. Az első 
ilyen igény, hogy mindazt távoltartsuk 
és eltávolítsuk templomunkból, ami íz-
léstelen, értéktelen." Ebben a folyamat-
ban bizonyos tárgyak kikerülnek maid 
a templomokból, de továbbra is kérdé-
ses, hogy a megüresedő helyre mit és 
mennyit lehet bevinni a zsúfoltság ve-
szélye nélkül. Kérdéses, hogy a helytör-
téneti gyűjtő-buzgalom tárlóinak olyan 
ügyes elhelyezése, amiről Horváth Kál-
mán ír, megoldja-e akár csak átmeneti-
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leg is azt a problémát, ami országos je-
lenség, hogy t. i. nagyközségek lakói is 
szeretnék ma már saját múltjuk emlé-
keit sa já t kis múzeumukban összegyűjt-
ve látni. Nem kétséges, hogy funkcióza-
var veszélye nélkül aligha oldható meg 

bármilyen felekezethez tartozó, haszná-
latban lévő templomnak kettős funkció-
ra való beállítása. A váli példa inkább 
csak valami nagyszerűnek látszó kivétel, 
ami tennivalóink sokaságára emlékeztet. 

Horváth Barna 

II. 

Horváth Kálmán cikkének a követ-
kező mondatához fűzöm mondanivaló-
mat: „A papság ilyen jellegű vállal-
kozása nagy kultúrszolgálat volna." To-
vábbviszem a gondolatot: hogyan talál-
kozik egy-egy falu papja, hogyan talál-
koztam én falum múltjával, tárgyi em-
lékeivel. 

1969-ben kerültem Kislángra, amely 
fiatal községnek számítható, mindössze 
70 éves. Gróf Zichy János nagylángi 
földesúr percelláztatta fel Láng pusz-
tát, s a telepesek Kálozról, Alapról, 
Előszállásról, Nagykarácsonyból stb. jöt-
tek. Falujukból hozták magukkal szo-
kásaikat, használati tárgyaikat. Közsé-
günk tehát nem egységes néprajzi terü-
let. 

Első beteglátogató utamkor láttam, 
hogy egy bácsi szép, faragott, széles, 
nyeles deszkát — városi születésű lé-
vén, akkor még nem tudtam, hogy mán-
gorló — csapkod baltával. Kivettem a 
kezéből. A mángorlón 1887-es évszám, 
P. B. monogram és vallásos motívu-
mok voltak. Mint kincset vittem haza, 
s azon gondolkodtam, hogy bár a köz-
ség történetét már megírták, mi lesz a 
sorsa a tárgyi emlékeknek? És azóta a 
község hol mosolyogva, hol megjegyzé-
sekkel kísérve látja, miként viszem a 
plébániára a bölcsőt, a kolompot, a 
pásztorbotot, a nagytálat. Annyi össze-
jött már, hogy kiürítettem a vendég-
szobát és oda zsúfoltam össze a tár-
gyakat. 

Egyik falugyűlésen felajánlottam az 
összegyűjtött tárgyakat a községnek. 

mert a kicsi plébániaépületben nem fér-
tek el. A község azonban nem tudott 
helyet adni. Ezzel szemben megindult 
a magángyűjtés: sokan szobadísznek 
gyűjtik ezeket az értékes helytörténeti 
dokumentumokat; sőt vannak, akik 
azért gyűjtik össze, hogy a szemünk 
előtt adják el a nyugati turistáknak. 

Érthető tehát, hogy örömmel olvas-
tam Horváth Kálmán esperes úr cik-
két. Valóban ez a helyes megoldás, 
ahol a templom mérete, adottsága meg-
engedi. De vannak hatalmas plébánia-
épületeink is pl. a szomszédos Nagy-
lángon. A cikk elolvasása után azonnal 
körülnéztem templomunkban és a val-
lási tárgyú dolgokat átvittem az egyik 
mellékhajóba. Innen nem viszi el sen-
ki. Mert az ilyen gyűjtemény ennek a 
veszélynek is ki van téve. Ha csak 
összezsúfolják, mint nálam, a plébá-
niára jövők megfognak egy-egy dara-
bot és szinte erőszakkal el akarják 
vinni. Mindenki prédának tekinti. Egy 
házaló pillanatok alatt leszedett a fal-
ról három tárgyat és ledobott húsz fo-
rintot érte. A rendezett váli gyűjte-
ménnyel ilyen nem fordulhat elő. Hor-
váth Kálmán cikkéből további ösztön-
zést és jó módszereket kaptam az el-
helyezésre. A kezdet kezdetén vagyok. 
Templomunk kórusa alkalmas hely lesz 
nálunk. Orgona nincs, ezért szép, tá-
gas helyen lehet elrendezni a tárgya-
kat. 

Gergely László 

Vámosi Ibolya rajza 
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