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A föJdrajzinév-gyűjtés helyzete Győr-Sopron megyében

Győr-Sopron megye földrajzi' neveinek összegyűjtését 1965 szeptemberében
határozta el a megyei tanács művelődési osztálya. A tudományos irányítást
Végh József, a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének
munkatársa vállalta, aki a zalai kötet sikeréveI és más megyék példájával ösz-
tönözte a megye kutatóit a feladat elvégzésére. A Megyei Népművelési Tanács
külön határozatban biztosította támogatásáról a földrajzinév-gyűjtés tudomá-
nyos és szervezési irányításával megbízott és a megyei múzeumok igazgatósága
mellett működő bizottságot, Németh Imre muzeológus vezetésével. Ennek a bi-
zottságnak tagjai a munka sokrétűségének megfelelően nyelvészek, történé-
szek, geográfusok, néprajzosok voltak. A terepmunkát a megye nagy számú és
területileg aranyosan elhelyezkedő középiskoláira bíztuk.

1965 októberében gyűjtéssel egybekötött módszertani megbeszélést tartottunk
a magyaróvári járásban levő Feketeerdő községben. Ennek eredményéről, ki-
alalku1t módszerünkről beszámoltunk a Magyar Nyelvőr 1968. évi első szá-
mában. A gyűjtőmunka lelkesen megindult, és szép eredményekkel kecsegte-

tett.
Az első törés akkor következett be. amikor Németh Imrét elhelyezték Győr-

ből. Az irányítást Federmayer István nyelvész tanár vállalta. Vezetésével, az
önkéntes gyűjtők munkájával 1972-ben ünnepélyesen befejeztük a megyei név-
anyag összegyűjtését, s úgy reméltük, hogy sikerül besorakoznunk a kiadásra
készülő megyék közé. Az ellenőrző, szerkesztő munka megkezdése elé egyre
nagyobb akadályok tornyosultak. s így Federmayer István kedvét szegve
1974-ben lemondott a munka irányításáról. 1975 júniusában bízott meg a me-
gyei tanács engem, s így vettem nyakamba ezt az egyre nagyobbra növő sár-
kánykígyót. Az anyag átnézése közben kiderült, hogy 19 községben kell a
gyűjtést elölről kezdeni, 11 községben pedig a hiányokat pótolni. Ugyancsak
hiányos volt amegye öt városának névgyűjtése is.

A hiányokat eddig honismereti diákszakköreinkkel igyekeztünk pótolni, s
ugyancsak folyamatban van városaink anyagának gyűjtése is. A magyar óvári
járás ellenőrzését Görcsösné Takáts Gizella már elkezdte, és folyamatosan vég-
zi. A gyakorlat azt mutatja, hogyameglévő hiányokat legjobb volna az ellen-
őrzés során pótolni, s erre az ellenőrzést végző szakembereink készek is volná-
nak.

A név any ag ellenőrzésére és feldolgozására megy ei és más szakemberek-
ből álló rnunkaközösséget hoztunk létre, a munka területi irányítójának,
Ördög Ferencnek egyetértésével. Itt kell megemlékeznem súlyos veszteségünk-
ről, ami dr. Danczi József Villebald kiváló nyelvészünk elhunytával ért ben-
nünket. Megyénk terül etén ném et és horvát községek is vannak, ezek névanya-
gának ellenőrzése külön problémát jelent, amit a délszláv szövetség és az MTA
Nyelvtudományi Intézetének segítségével szándékozunk megoldani.

A szervezet készen áll, a munka mégsem indult meg. 1977-ben és 1979-ben
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terjesztettem be a megyéhez jelentésemet, mellékelve a más megyékéhez ha-
sonló költségvetés emet. Biztatáson kívül azonban semmi komoly támogatást
nem kaptam.

A munka megindulásához az volna szükséges, hogya Magyar Tudományos
Akadémia Nyelvtudományi Intézetének mint a munka országos szervezőjének,
irányítójának képviselői lépjenek érintkezésbe amegye illetékeseivel a szüksé-
ges költségkeretek biztosítása érdekében más megyékhez hasonlóan, mert ezt
a hatalmas minösézí .követelményeket támasztó munkát társadalmi vonalon
már nem lehet elvégezni.

Várjuk tehát a kezdeményező lépést és segítséget, hogy tervünket végrehajt-
hassuk, mert kár volna a sok munkával eddig összegyűjtött értékes névanya-
.got heverni s lassan pusztulni hagyni!
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