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A Fejér megyei földrajzi nevek ősszegyGjtésének befejezése al-
kalmából 1976. október 19-én Fejér megye Tanác9a. az MTA 1.
Osztálya és a Magyar Nyelvtudományi Táreaság ünnepséget ren-
dezett Székesfehérváron. A tudományos Glésen köszöntötték a
gyajtőket. kitüntették azokat. akik a gyGjtésben és a munká-
latok irányításában kiemelkedő munkát végeztek. Majd két elő-
adás hangzott el: Benda Kálmánnak a névtudomány és a történet-
tudomány kapcsolatáról szóló dolgozatát Wacha Imre olvasta fel.
Mező András pedig MA helynévkutatás felelőssége- címmel a név-
tudomány helyzetéről. a nevek és a társadalom kapcsolatár61.
illet61eg ennek to~ásairól beszélt. Az ülés két elnöke. Har-
matta ~ános a~adémikus és Hajdú Péter akadémikus. értékes meg-
jegyzéseket f~zött az előadásokhoz. Többen kifejezték reményü-
ket. hogy az előadások és az elnöki hozzászólások nyomtatásban
is megjelennek.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

+ +zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA+

Az MTA Magyar Nyelvi Bizottsága 1977. március 1-1 ülésén napi-
rendjére t~zte a magyar névtudomány helyzetének megvitatását.
A vitainditó referátumot MA magyar névtani kutatások aktuális
problémái" címmel Mező András tartotta. Az előadó szerint a
magyar névtan helyzete ma sok tekintetben nyugtalanító. Az a-
kadémiai bizottság! rendszer átszervezése következtében meg-
szant a Magyar Névtani Munkabizottság. az utóbbi években név-
tanunk számos kiváló mGvelöjét elveszítette /Bárczi Géza. Pais
Dezső. Inczefi Géza. Mikesy Sándor/. [gy gazda nélkül maradt
több részterület /pl. c~aládnévtörténet. a régi magyar személy-
névadás vizsgálata. a dulőnévadás elméleti kérdései/o Az elő-
adó szerint a magyar névtan ma nem mutat életjelenségeket: egy-
egy nagyobb ma megjelenik ugyan /Ordög. Hajdu/. ezek az alkal-
mak azonban - meg a nagy konferenciák - inkább demonstráci6-
ként értékelendök. A névtani kutatók erejének zömét lefoglal-
ják az országos földrajzinév-gyGjtő mozgalommal kapcsolatos
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feladatok /szervezés. ellenőrzés. közzététel/~ A rég1 lIagyar
személynévadás vizsgálatának elmélyülését nall várhatjuk az Ár-
pád-kori Személynévtár elkészítéSe nélkü)••.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA törteneti hely-
névvizsgálatban roppant aktivitást mutatnak a történészek
/Heckenast Gusztáv. Györffy Grörgy. Kr18tó Grula és lIások/. az
itt fölvetődött kérdések lIego dása azonban a 19ha képzelhető
el a névtanosoknak a vitába való bekapcsolódása nélkOl. - A

névtan és a társadalom viszonyában is számo'8 eg,észség,telen je-
lenség mutatkozik. primitív névmagyarázatok Jelennek meg még a
tudományos foly6iratokban is. módszertanilag megalapozatlan
gy~jtemények látnak napvilágot.

Az e helyzetb61 való kilábaláshoz az e16adó szerint a kö-
vezkezőkre van szükség:

1. Névtani információs szolgálat szervezése /számontartja
a névtanosokat; a kut&tott témákat. figyeli a külföld eredmé-
nyeit/ •

2, Az utánp6tlás nevelése speciális tematika alapján.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
3 , A névtani kutatók,vtömöríté$e egy lItunkaközösségben a

legfontosabb feladatok elvégzésére.
4. Egy rendszeresen megjelenő névtani kiadvány feryntartá-

sa /a m~fajára utaló Névtani Információk vagy Névtani Ertesit~
címmel/o

5, Névtani segédkönyvek kiadása /pl. Bevezetés'a helynév-
kutatásba, Bevezetés a személynévkutatásba/.

6, A magyar névkultura szintjének emelésére jobban ki kell

:~~~n~~2~ t~t~:di~he:ő~:~:~!~~ó, a vnapa Lapok , a TIT-előadások .

A refe,átumhoz számos kiegészítés. hulyesb:Ctés. számonké-
rés és felajánlás hangzott el Hajd6 Mihály. Kiss.Lajos. ördög
Ferenc, Papp László, Temesi Mihály, B. Lőrinczy Eva. Végh ~ó-
zsef, Deme Lászl6 részéről. A bizottság elhatározta. hogya re-
ferátumot és a vita anyagát az 1, Osztály elé terjeszti. meg-
bizta továbbá Hajd6 Mihályt és Mező Andrást, vizsgálják meg egy
rendszeres névtani tájékoztató kiadvány megjelentctéaének lehe-
tőségeit. Felkérte HajdG Mihályt, Mező Andrást és örd'ög Feren-
cet, ~ogy tegye~ek javaslatot a következő magyar névtani konfe-
rencia időpontjára és tematikájára.

- 6s -
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1977, március 9-én az MTA Nyelvtudományi Intézetében Végh ~ó-
zsef elnökletével ülést tartott -A földrajzi nevek gyGjtésének.
ellenőrzésének és közzétételének kézikönyve- szerkes.zt6bizott-
saga /Balogh Lajos, Kálmán Béla. Mező András. ördög Ferenc/.
ahol a készülll kézikönyv néhány helyének finomításáról. a ki-
vitelezés technikai kérdéseirlll. az ellen6rz6k ésközzétev6k
budapesti tanácskozásának el6készítésér61 volt szó.

+ + +

1977, április 5-9 között Pécsett. a Tanárképző Főiskolán bonyo-
lították le a XIII, Országos Tudományos Diákköri Konf'erencia
Társadalomtudományi SzekciÓjának rendezvényeit. A hét alszek-



eióban b~mutatott nyelvészeti pályamunkák közül a névtudományi
.dolgozatok keltették fel leginkább a hallgatóság figyelmét. .

A névtani kérdések iránt igen megnőtt az érdeklődés. mi-
óta megjelent Kálmán Béla nagysikerG munkája. A nevek világa.
Divat mostanában a makedvelők körében is a névfejtés. helytör-
téneti kutatás. de sajnos néha nemkívánt NeredményekhezN vezet
a nem megfelelő. illetve hiányos felkészültség.

A XIII. OTDK-n bemutatott névtudományi dolgozatok azonban
tudományos igénnyel készültek. s nem egy közülük publikálásra
érett. ~óleső érzéssel vehettük tudomásul. hogy felsőoktatási
intézményeink diákkörei szinte kivétel nélkül bekapesolódtak
névtudományunk egyik legsDrgősebb feladatának elvégzésébe. a
dülő- és ragadványnevek mentésébe. feldolgozásába. A bemuta-
tott dolgozatokat és az azt követő vitát végighallgatva pedig
még jónéhányan kaptak kevet ehhez a nemes és felelősségteljes
munkához. '

Az itt felolvasásra került 12 pályamanek több mint fele a
földrajzi nevekkel, kettő pedig a ragadványnevekkel foglalkozott.
Ezen kívül egy-egy dolgozatíró az utcanévadás sajátosságait, il-
letve a nagyesalád-jellegG közösségek névadás! rendszerét vizs-
gálta, egy hallgató pedig merőben 6j témát dolgozott fel, a sze-
~élygépkocsik becéző illetve g6nyoló neveit.

Az Oktatási Minisztérium fődíját Urbán Teréz INyTFI pálya-
munkája kapta, melynek címe: A nyíregyházi utcanévadás sajátsá-
gai. E dolgozat egy nagyobb m~ része, amely Nyíregyháza l754-es
újratelepítésétől az 1975-ig terjedő időszak utcaneveinek tör-
téneti és névtani elemzését tartalmazza. A történeti áttekintést
a város jelenlegi névanyagának vizsgálata követi. A dolgozat a
jövő uteaelnevezőinek figyelmébe ajánlott tíz irányelvvel zá-
rul.

A földrajzi nevekkel foglalkozó pályamavek közül ki kell
emelni ~uhász Dezső lELT EI dolgozatát, melynek tárgya NagykörG
földrajzi neveinek bemutatása és névélettani vizsgálata. A dol-
gozat több éves pontos, lelkiismeretes munka eredményét foglal-
ja magába, szakmailag kiemelkedő pályamanek tekinthető. ~uhász
Dezső dolgozata megjelent a Névtudományi Dolgozatok 1. száma-
ként, s így az e témával foglalkozók mintának tekinthetik.

KÁROLYI MARGIT

+ + +

A Heves megyei füzesabonyi járás földrajzi neveinek megjelené-
se alkalmából Hevee megye Tanácsa, az egri Gárdonyi Géza Társa-
ság, az MTA Nyelvtudományi Intézete és a Magyar Nyelvtudományi
Társaság 1977. április 14-én Egerben ünnepséget rendezett. A
tudományos programban Penavin Olga 6jvidéki egyetemi. tanár NA
magyar földrajzi nevek gy6jtésének állapota ~ugoszláviábanN,
Kálmán Béla akadémikus NVezetéknevek és történelemR, Kovács Bé-
la levéltár-igazgató -A füzesabonyi járás c. kötet történeti ne~
vei és az oklevelekN címmel tartott előadást. Az ünnepségen Im-
re Samu köszöntötte Végh ~ózsefet nyugalomba vonulása alkalmá-
ból, s bejelentette, hogya Nyelvtudományi Intézetben az orszá-
gos helynévgyűjtő mozgalom irányításának terhét Végh ~ózseftől
ördög Ferenc veszi áto A záró beszédet, amely főként a névgy~j-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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temények nyelvtudományi hasznosságát emelte ki, .Szathllár·Ist-
ván tartotta.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

+ + +

K5szegen 1977. junius 20-22-én megrendezték az önkéntes Népraj-
zi és Nyelvjárási Gyajtők VIlI. Országos Találkozóját. A gaz-
dag programban a névtudományt Kálmán Béla akadémikus ·Család-
névkutatás és történelem c. előadása képviselte. lAz előadás
rövidített változatát ld. a NÉ jelen számábanll

+ + +

A Magyar Nyelvészek Ill. Nemzetközi Kongresszusán INyíregyháza,
1977. aug~sztus 23-27.1 egyetlen névtani előadás hangzott el:
Korompay Klára, Név és névváltozat a keresztnevek történeti
vizsgálatában.

+ + +

A Magyar Nyelvészek Ill, Nemzetközi Kongresszusán jelen levő
névtanosok 1977. augusztus 26-án megbeszélést tartottak. ame-
lyen Hajdó Mihály az ELTÉ-n múködő névtani munkaközösség kibő-
vítésének szükségéről és a magyar névtan előtt álló nagy fela-
datokról beszélt, Mező András pedig egy névtani tájékoztató fo-
lyóirat tervét ismertette. E kérdések kapcsán igen hasznos vita,
megbeszélés kerekedett a magyar névtan helyzetéről. a névkultu-
ráról, az összefogás szükségességéről stb. A vitában számo san
szót kértek IBenkő Loránd, Kálmán Béla,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA:J. Soltész Katalin, B.
Gergely Piroska, Papp László, Penavin Olga, Fekete Péteri. Ha-
tározat született a Magyar Névtani Munkaközösség megalak!tásá-
ról, amelynek elnöke Kálmán Béla, titkára pedig Hajdú Mihály és
Mező András lett,
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