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rlárkit kérdezünk meg.ebben az országban, hogy mit tud a

nyel, é szeihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt rő L , mit tud a rryeLvé sze.kr-őL, a l.egegyszerdbb ember

válaszáb~~ is szerepelni fog Lőrincze Lajos neve. A gépirótól

az orvos ig, a Láziasszonytól a kormánytisztviselöig évtizedek

óta hozzá fordul mindenki, ha nyelvhasználati gondja van, neki

bizalommal adja elő bármit-éle ötletét és mag yaz-áz.a cá c egyes

nyelvi jelenségek természetéről, érveihez őt hivja tan~ak és

vi cá aoa,n ő t ro gad j a el birának. Közvélelilényünk tudatában el-

sősorban Lőrillcze Lajos személyes{ti meg - méltán, megérdemel-

ten - az egész magyar nyelvtudományt. Az emberközpont~ nyelv-

mJvelés koncepciójának hatóköre, amelynek Lőrincze h{vŐje és

prédikátora egyben, valamennyiünkre kiterjeszkedik általáno-

san, ugyanakkor az egyes emberre való irányultságával a magá-

nos személyt is személyiséggé nemesi ti. A Veszprém megyei Szent-

gálról 65 évvel ezelőtt titra kelt ember - bejárván az élet is-

koláit - nagyszer~ életm~vet hozott létre: hallatlan bizalom-

mal és kitartással fölépítette a maga Dévavárát, amely,azon-

ban mindannyiÓnknak menedékül szolgál.

l>li,a jelenlegi magyar névtudomány d oLg oz ó í, is, valameny-

nyien tanitÓnknak tartjuk Lőrineze Lajost. Bizonyára volt ~s,

voltak mások, akiknek névtani munkálkodása részleteredményei-

ben és ezek összességében felül.mtilja az övét, koncepciót és

perspekt{vát azonban ő adott először a magyar névtani kutatá-

sok számára, és évtízedek 6ta az általa lerakott alapokra ép{t-

kezünk. Amikor 1947-ben megjelent a ftFöldrajzi neveink életen

/Bp., A magyar táj- és népismeret könyvtára 9. sz./ c . füzete,
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:nég sem t~_.:;aúalom-, sem tudofTl?trrr>o.litikaiszeopontból neuzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

é ie t c meg arra a helyzet, Jog-y a benne meghirdetett program

a~onnal elindulhasson hóditó Jtjára.

1,em kellett azonban tíz év sem ahhoz, hogy megtörjön a

jé~: 6.:;az önel,,-(fnévtan - 5ebestyér. Á=-pád, házt:lér~lild.ós,

D,czefi Géza és oások mdködésében - hamarosan a földrajzinév-

kutatás arcula~út mCi5határozó oódszertani elr"é vált. A hely-

néV'7izs.;álatnak mind máig fontos eszköze a "FÖldrajzinév-gyÜj-

tésunk múltja, jelen állása és feladatai" /Bp. 1949/HGFEDCBAc . tanul-

mánya is, valamint a Benkő Loránd közrem~ödésével készitett

"Ha yar nyelvjárási bibliográfia" /.öp. 1951/. á személynévku-

tatás egy addig meglehetősen ellULnyagolt területének fölfede-

zéséhez, a ragadványnevek rendszeres tanulmányozásMoz adott

ind{ttatást a "Szempontok és adatok szernélyneveink tijabb kori

történetéhez" / H . . . . ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN y j , I , 64--94/ c. dolgozata.

A társadalmi igény követelésére és nyilván saját hajlamai

révé az alkalmazott nyelvészet, a nyelvm{1velés lett ugyan a

fő kut;atási területe, a névtanhoz azonüan sohasem lett h{itlen.

Jelen volt; valamennyi fontosabb t a.ná.csko z á.sunk on , megbeszélé-

sünkön, céljainknak, törekvései~íek mindig lelkes pártfogója

volt, a tanácsot kérö fiatalok számára tuindig szakít seg{tsé-

get; l:ycijtó Ld ő t ,

:.,'agyszeretettel, tisztelettel és hálával köszöntjük a

DS éves Lőrincze Lajost,· és azt kérjük tőle, hoGY valósítsa

::legrég·en dédelgetett; tervét: szülöfaluja, a m Lnd Lg áhitattal

emlegetett ::;zeütgál földrajzi neveinek feldOlgozásával erős{t-

se meg az önely{{ névtanba vetett hitünket, tilutasson számunkra

tijból követendő példát; névtudományunk továbbfejlesztéséhez.

A I I I . NEVTVJOHA1IYI KONFERE.·Cll

Rövid előzetest más olvashattunk róla /NÉ. 2: 90/. A Ha-

gyar Nyelvtudományi Társaság, a ~eszprém megyei Tanács és a

TIT magyar nyelvi választmányának rendezésében 1980. szeptem-
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ber 22-24-én foly"tak a "tanácskozások. d.megye vezetősége lá"t-

ta vendé~~l a csakLem száz résztvevőt: nyelvészeket, történé-

szeket, néprajzl~tatókat, a földrajzinév-~jtésben tevékeny-

kedő középiskolai tanárokat.

Szeptember 22-én először NAVRACSICS TIBOR, Ves:prém me gye

Tanácsa M~velGdésügyi Osztályának vezetője tidvözölte a megje-

lenteket. BBNKŐ LO~~il nyi"tó előadásában áttekintette névtudo-

mányunk eredményeit, felhivta a figyelmet az tij jelenségekre,

a nevek társadalmi funkció ira , nyelvhelyességi probléumira,

Kommunikációs szerepére, a névtani ismeretek bővitésére. Kérte

asaj"tó, a rádió, azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt eLevihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí zLó , a TIT ilyen Lr-árryúsegitségét.

Javasolta, hogya közeljövőben az egyik magyar nyelv hete le-

gyen teljesen a névtudoumnyé.

HAJDÚ HIRÁLY: Személynévkuta tásunk helyzete és fe La.datai

ci.miireferátWilában az el;ntiltII év eredményeit összegezte. A

szeUlélyn0vekkel kapcsolatban sok munka látott wár napvilágot,

de még raindig b ő ven van tennivaló. Bőséges bibliográl'iat adott

a megjelent m~vekről, a kevéssé iswertekre jvagy inl~ább alig

llozzáférLetőekrej felhi vta a figyelmet. Szólta névizlés ala-

kulásáról is jitt még sok a negatlvcu~j.

2J-á.rl délelőtt MEZŐ ANDRAS : Földrajzinév-kutatásUil.k hely-

zete és feladatai cimmel "tartott előadást. Kiemelte, hogy ezen

a területen jelentős szakuiurrká.kat tudunk felmuta"tni jpl. PiiESZj.

Nem ria.Ll ga c t a el aggályait sem, mivel vaunak olyanok, akik kel-

lő ismeretek, illetve tudás hiján névfejtésre, etimologizálás-

ra vállal.koznak. ~1EZŐ szavaival: "••• a névtudomány ••• még

nincs abban a helyzetben, hogy hallgasson ezekről az etimoló-

giákról, mert áltudományosságukkal a magyar névtan hitelét ve-

szélyeztetik".

Délután ÖRDÖG FERENC referátuma következett A megyékben

folyó földrajzinév-g~jtés helyzete és időszer~ kérdései cfm-

mel. Szólva a már megjelent kötetekről jZala, Somogy, Hevesj,

ismertette a megyékben folyó munkák jelenlegi állását. Rövide-

sen megjelennek pl. Tolna és Komárom megye kötetei, de jól foly-

nak a munkálatok Baranyában, Pestben és Borsodban is.
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24-én J. SOLTÉSZ KATALIN: Az egyéb tulajdonnév:t'ajták /ál-

latne-;-<::k,LnzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt ézmérryn evetc, márkanevek stb./ kutatásának hely-

zete és feladatai címmel tartott előadást. Számos alig vagy

egyáltalán nem kutatott területre hívta fel a figyelmet. Csak

né~~yat eml{tünk: a sportlétes{tmények, a kö~yvtárak, a kór-

házak, az iskolák, a mozLk, a rádióadók, a mozgalmak, a kitün

~etések, a d{jak stb. nevei.

Az előadásokat korreferátumok követték, ezek időtartama

azonban 11eillhaladhat ta meg a t{z percet. Az előadásokat és a

korreferátumokat végighallgatva nagyon csekély idő maradt a

vitára. Ezt LŐRI~;CZL LAJOS is hiányolta, amikor bezárta aihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk ori-

rer-eno í.á t , Igaz, a tanácskozások végeztével vitákra, egyéni

beszélgetésekre is sor került alsóörsi sz á Ll.é sunk ori, ::i.:J.da

r-efer-átumo k , mí.nd a ko rr-efer á twnok még 1981 első felében nap-

világot látnak, {gy taí.nd enk í, számára rioz z á íé r-h.et ő ek lesznek.

Végül it~ is szeretnéillc köszönetet mondani a veszprémi-

e krrek , nogy lehe tővé tettéle a konferencia megtartását, és llo",-y

yendégül látták a résztvevőket.

;ü- La-

i3EFEJBZTÉK KOHÁ ..-'l.OHl-íEGYE
.. JI, ,

iiELYi."EVEIiffiKOSSZEGY1iJTESET

1980. szeptember 25-én bensőséges Üllnepséget rendez~ek

Tatabányán Komárom me gye helyneveinek összegyiljtése alkalmá-

ból. Az Ülinepségen okleveleket adtak át a g~jtésben kit~t

munkatársaknak. A nyelvészek részérői Kálmán Béla akadémikus

tartott előadást.
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