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e l t t e j á r : Kiv. 32,1: „Surge, fac nobis deos, qui nos praecedant”: „kel ffel —ere— yfteneket m nek“nk k k elett“nk ar anak” (JordK. 34c) ~ „Kelly fel és czinály mi nékÚnc I+teneket kic mi elÓttÚnc iárianac” (KárB.) ~ „Készíts nekünk egy istent, amely el ttünk jár” (Bibl. 73).
42. praeeo (9). Jelentése: 1. ’el2re megy’, ’megel2z’; 2. ’elrendel’. C.: ElOl megyOk; MA.:
ElOl megyek; PP.: Elfl mégyek.
e l e v e k e l : Lk. 1,76: „tu puer … praeibis enim ante faciem Domini”: „te gèrmec … èlèue
kèl— vrnac or=aia èlÐt” (MK. 55va) ~ „Ees te germec … ew orczaya elewt meegy” (FeK. 270) ~ „te
germec … elette meegý wrnak —ýneenek” (JordK. 114c) ~ „Te pedig kis gyermec … az Wrnac
elÓtte iárÑ ” (KárB.) ~ „mert az Úr el2tt jársz majd” (Bibl. 73).
43. praevenio (21). Jelentése: 1. ’megel2z’; 2. ’meghiúsít’. C.: ElOl vezem; MA.: ElOlveÑ em, Eleit veÑzem; PP.: Elfl-véÑzem, Eleit véÑzem.
e l e v e k e l : Ps. 67,26: „Praevenerunt principes coniuncti psallentibus”: „eleuekÐltenek
a fedelmek” (AK. 58) ~ „Feiedelnek [!] … elÐl vÐnek templomnak vigado leaNok kÐ—Ðt” (DK.
64v) ~ „Elel veueek feyedelmek zerkezwen || dycherewkhez” (KeK. 165) ~ „Elöl mentek az éneklök” (MAZs.) ~ „ElÓl mennec vala az éneklÓc” (KárB.) ~ „Elöl az énekesek, majd a hárfások következnek” (Bibl. 73); Ps. 118,147: „Praeveni in maturitate, et clamavi”: „Eleue kÐltem ert+egben
es iuÐltÐttem” (AK. 139) ~ „En elÐl volek irleli+be . es ‹vÐltek” (DK. 34v) ~ „Een elel welek
tegedeth erth koromba ees kayalteek” (KeK. 348) ~ „Gyakorta reggel virradta elött Te hozzád
könyörgé+emben kiáltok” (MAZs.) ~ „Haynalnac elÓtte kiáltottam te hozzád” (KárB.) ~ „Korán
reggel jövök segítségért” (Bibl. 73); Mk. 14,8: „praevenit ungere corpus meum in sepulturam”:
„eleue koltè èn te+temet megkènètni èltemetetbèn” (MK. 50va) ~ „a—t tewee elUl veven meg keNn
a— en te+temet el temetee+re” (JordK. 111c) ~ „Mert az én te+temet egyebec elÓt meg kente az én
temeté+emre” (KárB.) ~ „El2re megkente testemet a temetésre” (Bibl. 73); e l ö l k e l : Eszt. 8,10:
„veteres litteras novis nuntiis praevenirent”: „az o lèuèlèkèt vy kÐuèt+egÍckèl èlÐl kèlnÍc” (BK.
66) ~ „kÚldé az leuelet louag po+táktól” (KárB.) ~ „futárokkal szétküldték az írásokat” (Bibl. 73);
Ps. 87,14: „mane oratio mea praeveniet te”: „holual en imad+agom || elÐl kel tegedet” (AK. 85,6) ~
„holual en imaLagom teged elÐl ve—en” (DK. 81r) ~ „een ýmad+agom elewl vezen tegedeth” (KeK.
231) ~ „Minden reggel néked könyörgök” (MAZs.) ~ „minden reggel az én imád+ágom te hozzád
érkezic” (KárB.) ~ „már hajnalban eléd száll imám” (Bibl. 73); Mt. 17,24: „praevenit eum Iesus
dicens”: „èlÐlkèle ic Ðtèt mUduan” (MK. 23vb) ~ „ele# be kele Ie+us es monda” (JordK. 95a) ~ „elÓl
véué Ótet Ie+us monduán” (KárB.) ~ „Jézus megel zte a kérdéssel” (Bibl. 73).
e l ö l v e s z : Ps. 16,13: „Exsurge, Domine, praeveni eum”: „Vram tamadý fel ved elÐl ótÐt”
(DK. 17v) ~ „Vram tamady fel wed elel wtheth” (KeK. 26) ~ „URam jövel vegyed eleit” (MAZs.)
~ „Kely fel WRAM és vedd eleit az Ó orczáiánac” (KárB.) ~ „Kelj fel, Uram, szállj szembe vele”
(Bibl. 73).
(Folytatjuk.)
H. BOTTYÁNFY ÉVA

TÁRSASÁGI ÜGYEK
A Magyar Nyelvtudományi Társaság 98. közgy&lése
A Magyar Nyelvtudományi Társaság 2002. december 11-én az Akadémia székházában tartotta 98. közgy_lését.
1. B e n k 2 L o r á n d elnök megnyitó szavai után H a j d ú M i h á l y egyetemi tanár
tartotta meg közgy_lési el2adását „Beszéd és név. Kommunikáció és identifikáció” címmel.
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2. Az el2adás után K i s s J e n 2 terjesztette el2 f2titkári jelentését a Társaság 2002. évi
m_ködésér2l.
Tisztelt Közgy_lés! Hölgyeim és Uraim!
1. Jelentésem rövid számadás lesz a Társaság elmúlt évi, jelent2s események nélkül zajlott életér2l. Annak megemlítésével kezdem, hogy a Bölcsészkar költözésével a társasági adminisztráció és az el2adások is átkerültek a Múzeum körútra (1088 Bp., Múzeum krt. 4/A.). Sajnos, de való:
a Nyelvészkönyvtárnak nincsen a korábbihoz fogható nagyobb olvasóterme, ezért választmányi
üléseinket és az el2adásokat is el2adótermekben vagyunk kénytelenek tartani. A néhai Nyelvészkönyvtár hangulata bizony hiányzik. Úgy t_nik, azt sikerül elérnünk, hogy a f2épületben lehessünk, ott tehát, ahol a magyar nyelvészeti tanszékek és a társasági szoba is van. Velünk együtt
költözött a Társaság néhai díszének és büszkeségének, Gombocz Zoltánnak a márványemléktáblája
is a Piarista közi kari tanácsterem faláról a Múzeum körút 4/A. f2épület földszinti, 47-es számú
nagyel2adótermének a falára október 17-én. Gomboczról szól az az örvendetes hír is, hogy Borzsák István, Harmatta János és Kosáry Domokos közbenjárásának köszönhet2en az ELTE Egyetem téri aulájában egyetemünk legnagyobbjainak mellszobra között immár Gomboczét is láthatjuk.
A Gombocz-szobor ünnepélyes avatása 2002. január 21-én volt (az említett tudós Gombocz-tanítványok avatási beszédét a Magyar Nyelvben olvashatjuk: 2002: 236—42).
2. Ami választmányi üléseinket illeti: az els2t október 9-én tartottuk. Ezen küldtük ki a következ2 bizottságokat: Pais-bizottság (elnök: Ördög Ferenc, tagok: Gerstner Károly, Hoffmann
István, Kázmér Miklós, Pesti János), Cs_ry-bizottság (elnök: Hajdú Mihály, tagok: Balogh Lajos,
Balázs Géza, Bíró Ferenc, Fodor Katalin, Heged_s Attila, Kálnási Árpád, Raátz Judit, Szabó Géza,
Szabó József) és a megemlékezési bizottságot (elnök: Bolla Kálmán, tagok: Békési Imre, Elekfi
László, Keszler Borbála és Nyomárkay István). Ekkor döntöttünk új tagok felvételér2l is. A közgy_lés el2tti választmányi ülés december 3-án volt. Ezen számolt be Zimányi Árpád a jöv2 évi egri
Anyanyelv-oktatási Napok el2készületeir2l a szervez2bizottság nevében, amelynek elnöke Szathmári István, társelnöke V. Raisz Rózsa, tagjai pedig Adamikné Jászó Anna, Antalné Szabó Ágnes,
Bencédy József, Kerekes Barnabás és Zimányi Árpád. Az akkreditált Napok 2003. augusztus végén lesznek, felkért el2adókkal, 5 szekcióban zajló tevékenységgel. Kiss Jen2 a Társaság emlékérmei és -díjai körüli problémákról adott tájékoztatást, hangsúlyozván, hogy a kamatok után adható díjak szerény mértéke, illet2leg az értékmeg2rzés szándéka miatt célszer_nek látszik egyrészt
a díjak kevésbé gyakori kiadása (természetesen csak akkor, ha ezt az alapítóktól meghatározott
szabályok lehet2vé teszik, márpedig az esetek dönt2 többségében lehet2vé teszik), illet2leg az
alapt2kék fölajánlások révén való emelése (az el2bbire vonatkozólag l. MNy. 2002: 121). A Cs_ry-díj
kiadhatóságát biztosítandó több jelenlév2 tagtársunk egyszeri fölajánlást tett, melyekért ezúton is
köszönetet mondok. Meghallgattuk s jóváhagytuk a kiküldött bizottságok elnökeinek a jelentését
(az emlékérmek és díjak kitüntetettjeir2l elnökünk ad majd tájékoztatást). Ezen az ülésen hallgattuk meg és fogadtuk el a megemlékez2 bizottság elnökének a javaslatát is.
3. Idén tíz el2adás hangzott el központi rendezésben: a Magyar Nyelvi Szakosztály négy, az
Általános Nyelvészeti három, a Finnugor két, az Idegennyelvi pedig egy el2adást szervezett. Vidéki szakosztályainkban is szerveztek el2adásokat. A máig beérkezett tájékoztatás szerint debreceni
csoportunk 4 el2adást szervezett, s ottani tagjaink aktív szerepet vállaltak az egyetem Finnugor
Tanszéke 50. évfordulóját köszönt2 emlékülésen. Társaságunk tagjai, a debreceniek, a f2városiak
és a többiek is természetesen nem társasági szervezés_ alkalmakon is szép számmal szerepeltek,
ahol a magyar nyelvvel, illet2leg a nyelvvel és a nyelvtudománnyal kapcsolatos kérdések kerültek
terítékre, legyen szó akár A Magyar Nyelv Hetének rendezvényeir2l, akár TIT-rendezvényekr2l,
jubileumi alkalmakról, továbbképzésekr2l, nyári egyetemekr2l vagy másról. Különleges alkalom
volt a néhai választmányi tagunk, Ligeti Lajos születésének 100. évfordulója alkalmából rendezett
emlékülés az ELTÉ-n október 28-án, mely napon Budapesten, az V. kerületben a Belgrád rakpart
26. szám alatt került sor a Ligeti Lajos-emléktábla avatására. E nap délutánján az Akadémián hangzott
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el Róna-Tas András emlékbeszéde Ligeti Lajos rendes tag felett. Október 4-én a Vas megyei Bük
községben rendeztek emléknapot Fels2büki Nagy Pál születésének 225. és a három Bük egyesítésének 100. évfordulója alkalmából. Társaságunk nevében Balogh Lajos helyezett el koszorút.
4. Kiadványainkról annyit: a Magyar Nyelv a szokott módon, terjedelemben és ütemben jelent
meg, s várható, hogy a 4. számot is rövidesen kézbe vehetjük. A társasági sorozatban az ELTE Magyar nyelvtörténeti, szociolingvisztikai és dialektológiai tanszékének a finanszírozásával tettük közzé
BENKc LORÁND „A Nyárádmente földrajzinevei” cím_, már régóta nem kapható kötetét új kiadásban
(MNyTK. 217. sz.). Tudvalév2, hogy a Társaság kiadásában jelennek meg „A romániai magyar
nyelvjárások atlaszá”-nak értékes kötetei. Ebben az évben (JUHÁSZ DEZSc lelkiismeretes szerkeszt2i munkájának köszönhet2en) a VII. kötet látott napvilágot. Ugyancsak Társaságunk kiadásában
látott napvilágot Szabó T. Attila erdélyi történeti helynévgy_jtésének 3. kötete, amely Szilágy megye
anyagát tartalmazza. A közzétev2 ezúttal is Hajdú Mihály volt, Sebestyén Zsolt közrem_ködésével.
5. A Társaságtól meghirdetett önkéntes nyelvjárási, névtani és társasnyelvészeti pályázatra
(l. MNy. 2002: 250) 19 munka érkezett. A Hajdú Mihály vezette bizottság javaslata és a választmány döntése értelmében 1. helyezést nyert JANITSEK JENc „Miklósvárszék történeti és mai családés helynevei” cím_, 450 lap terjedelm_ munkája. 2. helyezést kapott SZABÓ MÁRIA kéziratos
„Lendvai tájszótár”-a és BALOGH GIZELLA ILDIKÓ „Lónya helynevei” cím_ munkája is. E munkák
kiadását javasolja a bizottság és a választmány egyaránt. 3. helyezést nyert két dolgozat: SEBESTYÉN ZSOLT „Tíz település helynevei a Bereg vidékér2l” és PÉTER SÁNDOR „Térszínformanevek
a háromszéki Gelence helyneveiben” cím_ dolgozata.
6. Az APEH arról értesített bennünket, hogy a személyi jövedelemadó felajánlható 1 százalékából Társaságunk 407 935 forintot kapott. Ahogy eddig is, ezt az összeget a Társaság kiadványainak a támogatására fordítjuk. Egyben mindenkinek köszönetet mondok az ebben a formában
(is) megnyilvánuló támogatásért.
7. Többeket is köszönthettünk az elmúlt id2szakban. A nyolcvanéves Kiss Lajost, alelnökünket szakosztályülésen. Levélben köszöntöttük Czigó Tibort, Iványi Zoltánt, Schmidt Gyulánét
és Sz2ke Istvánt. Szakosztályi ülésen köszöntöttük a hetvenéves Fülöp Lajost, Grétsy Lászlót,
Rédei Károlyt és Róna-Tas Andrást. Levélbeli köszönt2t kapott a hetvenéves Ányos László, Horgosi Ödön, Honffy Pál, Kakuk Mátyás, Kökény Sándorné, Mokány Sándor, Timár György, Tungli
Gyula és Újváry Zoltán.
Nem múlik el úgy esztend2, hogy ne kellene halottakra emlékeznünk. Idén távozott az
él2k sorából B. L2rinczy Éva, akinek neve elválaszthatatlanul összeforrt az „Új magyar tájszótár”-ral.
Hajdú Péter, a magyar uralisztika kiemelked2, iskolateremt2 alakja. Ladó János, akinek nevét
a „Magyar utónévkönyv” tette széles körben ismertté. Schmidt Éva, aki páratlan anyagot gy_jtött
az osztják nyelvrokonok körében. Takács Lajosné Urbán Ilona, aki a Nyelvtudományi Intézet
Nyelvm_vel2 Osztályának volt odaadó munkatársa. És Vértes Edit, aki osztják kutatásaival szerzett magának nemzetközi ismertséget. Emléküket kegyelettel 2rizzük.
A taglétszámban nem történt lényeges változás. Ha a rendelkezésünkre álló információk nem
csalnak, akkor most 14-gyel vagyunk többen, mint egy évvel ezel2tt. Azaz a taglétszám meghaladta a 650-et.
Tisztelt Közgy_lés! Ennyi volt rövid összefoglalásban a Társaság elmúlt évi eseménytörténete. Kérem, fogadják el jelentésemet. S legyen szabad békés karácsonyt és boldog új esztend2t
kívánnom mindnyájuknak!
3. A közgy_lés a jelentést elfogadta. Ezt követ2en B a l o g h L a j o s olvasta föl a pénztárosi
jelentést. E szerint a Társaságnak 2002-ben 4.395.500 Ft bevétele volt. Ennek 78%-a (3.600.000 Ft)
az MTA-tól kapott támogatás, 9%-a (426.900 Ft) tagdíjakból és kiadványértékesítésb2l folyt be,
12%-a pedig (540.400 Ft) személyi jövedelemadóból és adományokból származik. Kiadásaink így
alakultak: 54% (2.245.212 Ft) nyomdaköltség volt, 28% (1.206.100 Ft) személyi kifizetések (f2-
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foglalkozású munkatársunk bére és megbízási díjak), 9-9% (362.400 Ft és 349.700 Ft) a személyi
kifizetések közterheib2l és a m_ködési költségb2l (posta, telefon, irodaszer) tev2dött össze. A számokból kiderül, hogy következetesen takarékos hozzáállással sikerült az idei évet is pozitív pénzügyi mérleggel zárnunk.
4. A Számvizsgáló Bizottság jelentését A. M o l n á r F e r e n c olvasta föl. (A bizottság
tagjai még Bakró Marianne és Mátai Mária.) A bizottság a Társaság iratait, bizonylatait, elszámolásait rendben lev2nek találta. Mindez adminisztrátorunknak, Bakonyiné Tóth Gabriellának a pontos munkájára vall.
5. A 2003. év pénzforgalmi tervezetét is B a l o g h L a j o s adta el2. E szerint a jöv2 év
bevételei várhatólag az ideinek megfelel2en alakulnak. MTA-támogatásként 3.600.000 Ft várható,
tagdíjbevétel és kiadványértékesítés 500.000 Ft, adomány és személyi jövedelemadó 1%-ából úgyszintén 500.000 Ft körüli öszeg. A személyi kiadások (munkabér és megbízási díjak), valamint
azok közterhei várhatóan 1.550.000 Ft-ot tesznek majd ki, a dologi kiadások (nyomdaköltség és
m_ködési költség) pedig 2.900.000 Ft-ra rúgnak majd.
6. Utolsó napirendi pontként B e n k 2 L o r á n d elnök méltató szavak kíséretében nyújtotta át a Cs_ry-emlékérmet és -díjat Heged_s Attila tanszékvezet2 egyetemi docensnek (Pázmány
Péter Katolikus Egyetem, Piliscsaba). Bejelentette továbbá, hogy a Pais-emlékérmet és -díjat Hajdú Mihály egyetemi tanárnak (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest) ítélték oda (az ünnepélyes átadásra Zalaegerszegen kerül sor tavasszal). Az elnöki zárszó után Benk2 Loránd berekesztette a közgy_lést.
Összeállította: KISS JENc

Hajdú Pétert2l búcsúzunk
2002. szeptember 19-én, hosszú betegeskedés után elhunyt Hajdú Péter akadémikus, uráli
nyelvrokonaink kiemelked2 tudósa, tudományszakunk vezet2 személyisége. A Finn Akadémia küls2
tagja, a Szegedi Tudományegyetem (korábban: JATE) és az Uppsalai Egyetem díszdoktora volt,
továbbá mások mellett az Uralisztikai (Finnugor) Komplex Bizottság egykori elnöke, a Finnugor
Kongresszusok Nemzetközi Bizottságának (ICFUC) alelnöke, majd tiszteleti tagja, a Reguly Társaság tiszteleti tagja, a Finn Oroszlánrend és a Munkácsi Bernát-díj kitüntetettje.
Közelg2 kerek születésnapjára már korábban megkezd2dtek az el2készületek a Nyelvtudományi Közlemények szerkeszt2bizottsága részér2l, hogy az „Urálisztikai tanulmányok (Hajdú Péter
60. születésnapja tiszteletére)” (Bp., 1983.) és a „Hajdú Péter 70 éves” (Bp., 1993.) cím_ kiadványokat követ2en, 2003-ban egy harmadik ünnepi kötet köszöntse életm_vét. Az NyK. tervezett 100.
kötete azonban már csak emléke el2tt tiszteleghet születésének majdani nyolcvanadik évfordulóján.
Életútjának „szubjektív elemeivel” több kései dolgozatában 2 maga foglalkozott. Ezek vagy
a pálya egészét érintették, vagy annak egy-egy szakaszát (az utóbbiak sorrendje Hajdú életének
id2rendjét követi): „Pályatereim, avagy: a nyelvészetr2l — Vx1Sg-ban” (1991), „Portré Györke
Józsefr2l” (1999—2000), „Szegedi pályám emlékezete” (1983), „Wiener Wahl (Arcképek — tények — állapotok)” (1997). Tudományos munkássága meghaladja a négyszáz tételt. Közleményeinek teljes jegyzéke megtalálható az ELTE fonetikai tanszéke „Magyar nyelvész pályaképek és önvallomások” cím_ sorozatának 21. füzetében (Bp., 2000. 8—28). Életpályáját és életm_vét a két
említett jubileumon Bereczki Gábor, majd Mikola Tibor ismertette és értékelte. E szomorú alkalommal mindkett2nek csak a leglényegesebb vonulatát kísérelhetem meg áttekinteni.
Hajdú 1923. december 27-én, Budapesten született. Már a Lónyay utcai Református Gimnázium diákjaként elhatározta, hogy nyelvész, közelebbr2l finnugor nyelvész lesz. 1941-ben ma-

