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A Névkutató Muni~i'ik':i,;;ö'33~gtanácskozása Nyiregyházán

Niregyházán a Bessenyei György Tanárképző Főiskola volt a

házigazdája 1979. május 25-26-27-én a Névkutató Munkaközösség

szervezte tanácskozásnak. Előzőleg a munkaközösség minden tagja

kapott meghlvót. Többen (Király Lajos, Markó Imre Lehel, Pesti Já-

nos, Rónai Béla, Szabó József, Juhász Dezső) sajnálattalcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj eIentett é k

be eIfoglaltságukat, s {gy végül huszonhárman vettek részt a találko-

zón (Balázs Judit, Berényi Zsuzsanna, Fekete Péter, Hajdú Mihály,

Kálnási Árpád, Korompay Klára, Ková~3 Dárlel, Kristó Gyula, Makk

Ferenc, Mészárosné Varga Mária, Nagy Géza, Pelle Béláné, Posgay

Ildikó, Rokay Péter, So!tész Katalin, továbbá a vendéglátó nyiregy-

háziak koz ü l Bachát László, Csermely Tibor, Mező András, Károlyi

Margit, Németh Péter, Orosz Béla,· Tarsoly Lász16 és Urbán Teréz.)

Már a 25-én este rendezett baráti találkozón igen bensőséges

hangulatú vita alakult ki a magyar n évt an helyzetéről s az éppen

frissiben megjelent Névtani Értesitő 1. számáról. Ez a vitatkozó kedv

a következő napokon sem lankadt. A vífaíndltó referátumokat a Név-

kutató Munkaközösség titkárai (Hajdú Mihály és Mező András) ter-

jesztették elő a történeti személynévkutatásról, illetve a történeti te ly -

névkutatásról. E kérdések kapcsán igen hasznos megbeszélés kere-

kedett a magyar névtan helyzetéről, a névtan és a történettudomány

kapcsolatáról, a két tudomány illetékességéről a névtani kutatásokban,

névkultúránkról, metodikai kérdésekről stb. Az igen családias hangu-

latú vitába szinte minden egyes résztvevő bekapcsolódott.

A megjelentek egyhangúlag ál1apÍtották meg, hogy az effajta ki-

sebb te.Iá lko z .ó k sokkal hasznosabbak a nagy derno n.s irci cí.ó krié.I, ezért
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abban állapodtak meg, hogy a jövő évben megrendezendő magyar név-

tani konferencia előtt Budapesten is tartanak egy hasonló összejöve-

telt, amelyen a névtan egyéb területeinek, többek. között a helynevek

gy{1jtésének kérdéseit is megvitatják.

__ Diákköri konferencia Egerben

1979. március .21. és 24. között az egri tanárképző főiskola

adott otthont a XIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia tár-

sadalomtudományi szekciójának. A nyelvészeti alszekcióban mutatkoz-

tak be többek között a jövő névtanosai is. A névtanosokból álló öt-

tagú zs(iri (Sebestyén Árpád - elnök, Bachát László, Fekete Péter,

Hajdú Mihály és Pesti János) hat fölsőoktatási intézményünk kilenc

hallgatójának pályamunkáját rangsorolta a bemutatás után. Az elő-

ző konferenciához viszonyítva kevesebb névtani dolgozat készült, ami

kétségtelenül a névtan iránti érdeklődé;s csökkenését mutatja.

A bemutatott dolgozatok közül kiemelkedett JUHÁsz DEZSŐ

(ELTE) első clljas pályamunkája, melynek dme: "A Köra-féle hely-

nevek kérdése". (Megjelent: MNy. LXXV,445-55.) A szerző nagyobb

terjedehnli anyaggy{!jtésre támaszkodva igen körültekintően összegezte

a Körrf, Kürti, Kerő-féle helynevek tanulságait, s arra a következte-

tésre jutott, hogy ezek együttesen magyarázhatók, mivel azonos szem-

lélet alapján keletkeztek. Feltételezése szerint e szavak közszói alap-

jául folyamatos melléknévi igenév azolgédt, mely a térszfnforma, v1.z

kanyarodását nevezi meg (kerülő. kerő, körü). ::;,ze.rintemind hangtani

mind morfológiai, mind jelentéstani érvekkel alátámasztható, sőt név-

rendszertani helye is kijelölhető. E megállapításával KISS LAJOS,

Földrajzi nevek etimológiai szótára két szócikke (Nagykörti, Kisköre)

névmagyarázatának helyességét is kérdésessé teszi.

Második helyezést. ért el FEKE'l'E JOLÁN (NyTKF) "A helyne-

vek tanúskodása a kételem(f személynévrendszer kialakulásáról" cfmfJ.

dolgozata, amelyben a névtan két területének, a szeptély- és helyne-

veknek kapcsolatára mutatott rá. Bevezetőjében összegezte a névtani
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szakirodaloillnak 3 kételem[{ személynévrendszer kialaku.Ió.sáról, illel've

a személynevek helynevekben való megjelenéséről szóló állásfoglalá-

sait, "majd ismertette a gyÚjtés alapjául szolgáló forrásokat. Elmondta,

hogy az adattárban a helynevek szoros betl'irendben, a mai helye st-

rás szerint közölte, zárójelben pedig megadta az első előfordulás év...•

számát és a név bettihiv átÍrását. Az actattárban fölsorolt helyneveket

kronológiai, névföldrajzi és névgyakorisági szempontok alapján rend-

szerezte, majd megvizsgálta az utótagként előforduló kételemil sze-

mélynevek típusait, össze~etve ezeket más, a korra vonatkozó vize-

gálatok eredményeivel.

Ugyancsak második díjjal jutalmazta a zsilri HEGEDŰS ATTIlA

(ELTE) "Három község (Bácsborsóct, Harkakötöny, Kisnémedi ) föld-

rajzi neveinek ~sszehasonlltó vizsgálata" cÍmti munkáját. A dolgozat

fő részében a tanyákkal és a tanyai névadás jellegzetességeivel fog-

lalkozott, majd a személynevek és helynevek kapcsolatát elemezte,

főként a tanyanevek vonatkozásaiban, de egyéb helynevekben is. A

következő fejezetben egybegy{1jtötte a földrajzi közneveket, megmagya-

rázta a kevésbé ismerteket, pontos helyi jelentésüket megvilágitotta.

A d{Üőelnevezések vizsgálatában külön-külön foglalkozott az egyes

falvak elnevezési sajátságaival, s kimutatta az eltéréseket. Megemll-

tette, hogy az adattár tartalmazza a három község szinkrón névanya-

gát, valamint a forrásokban talált neveket.

TARR ILONA (KL'l'E) harmadik cÚjas dolgozatában Tiszabura

helyneveit vizsgálta. Először a bel~ és a külterület neveit sorolta föl.

Az egyes szóCikkek belső elrendezésében KÁLNÁSI ÁRPÁDcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA( f> . TIsza

- Túr közének földrajzi nevei) módszerét követte. A nevek tipológiai

vizsgálatát LŐRINCZE LAJOS és INCZEFI GÉZA csoportosÍtása alap-

ján végezte el.

A" szekcióban a következő helynevekkel foglalkozó dolgozatok

hangzottak még el: BÉNYEI SÁNDOR (TKF Debrecen): Nádudvar

község helynevei; RAÁTZ JUDIT (TKF Budapest): Gödöllő földrajzi

nevei; PELLE ATTILA «.LTE): Heves megye Kisköre, Poroszló

vlznevei. Ez utóbbi újszer(f témájával vfvott ki méltó elismerést.

Személyneves vizsgálatokkal mutatkoztak be a következő pályá-

zók: KlSSNÉ DELI MÁRlA (TKF Kaposvár): Keresztnevek Felső-

egerszegen, Vargán és Vázsnokon.1750-1977; WIELAND ERZSÉBET

(KLTE): Három Fejér megyei község személynév3dása aXlX.században.

89



Az elhangzott dolgozatokat heves vita követte, de nagyon saj-

nálatos, hogy egyetem és főiskolai hallgatóink ebbe nem nagyon kap-

csolódtak be. A pályamunkákat meghallgatva örömmel tölthet el ben-

nünket az a tudat, hogy felsőoktatási intézményeink hallgatói bekap-

csolódnak a névtudomány előtt álló föladatok megoldásába, s nem egy-

szer kiváló eredményeket is érnek el ezen a téren; másrészt viszont

hiányoljuk, hogy nem foglalkoznak behatóbban névelméleti és a törté--

neti névkutatással kapcsolatos kérdésekkel. Egyik-másik - íőként

személynevekkel foglalkozó - dolgozatban a terjedelmi korlátozások

ellenére is túl sok helyet foglalt el a településtörténeti beve zető.

Bízunk abban, hogya következő OTDK idejére ezeket a .hiá-

nyosságokat sikerül kiküszöbölru. Szeretnénk, ha felsőoktatási inté:.ó-

ményeink tanárai segltséget nyújtanának ahhoz, hogya névtannal
. J

aktívan foglalkozó legjobb fiatal névtanosokat bevonjuk a Névkutató

Munkaközösség munkájába is.

KÁROLYI MARGIT

A lll. Magyar Névtudományi Konferencia ügye

l.958-b>an volt az első Magyar Névtudományi Konferencia,

l.969-ben a második. Éppen tizenegy esztendő múlt el ismét, l.980-

ban lenne esedékes a harmadik.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA TIT V e s z p r -é m megyei. vezető-

sége fÖlajánlotta, hogy a Me.gy ar Nyelvtudományi Társasággal együtt.

mGködve hajlandó megrendezru Veszprémben é:. Ill. Magyar Névtudo-

mányi Konferenciá.t. A fölmerülő sok akadály k ozott (megfe lelő

helyiség szerzése, elszállásolás stb.) leg3ú!y:-:silblJnak látszik a

résztvevők kiküldésének elszámolá,sa.

Amennyiben sikerül megoldást találni valamennyi kérdésre,

l.980. szeptember 20-a körül rendezzük meg a I l l. Magyar Név-

tudo::ni.ÍnyiKonferenciát.
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