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Az eredményeit is tartalmazó, közrem ködésével készült „Magyar—francia rag- és névutószótár”-nak valójában a magyar nyelvészet az els számú nyertese. A magyar határozói viszonyjelöl k olyan alapos felsorolását, használati utasításait találjuk benne, amelyek sokkal b ségesebbek és hitelesebbek, mint a nagy kétnyelv szótáraké.
Igazi pedagógus volt. Francia szakos pedagógusok egész nemzedékét nevelte. Tanított az
egyetemr l történt nyugdíjazása után is, szinte a tanítás tartotta benne az életet. Pedig már régóta
beteg volt, m tétek sorozatát szenvedte el. A távozásával támadt hiányt bizonyára érzik majd az
id ben és termékenységben hatalmas, Bessenyei Györggyel kezd d , évszázadokon átnyúló, nagy
magyarok sorát formáló különleges magyar—francia szellemi kapcsolatok.
BÁN ERVIN

Fülöp Lajos 70 éves*
Kedves Lajos Bátyám, szeretettel köszöntelek 70. születésnapodon. Megtettem ezt a valódi
évfordulón is, augusztusban. Meg korábban is, a 60.-on. Akkor egy szép, kis, huszonhárom szerz s könyvvel adóztunk neked, munkásságodnak, tisztességes tartásodnak, amelyekkel alapvet
eszményeket hordozol és közvetítesz, s amelyekért tanítványaid annyira szeretnek. A kötetet gyöngyösiek, debreceniek, budapestiek, szentendreiek írták — néprajzosok, irodalmárok és természetesen nyelvészek, „Nép — nyelv” címmel jelent meg (szerk. BALÁZS GÉZA és SELMECZI KOVÁCS
ATTILA. Néprajzi Múzeum, Bp., 1992.).
Fülöp Lajos 1932. augusztus 19-én született Karácsondon. Tanulmányait Egerben, majd pedig a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem magyar—néprajz szakán végezte. 1956-tól
Hatvanban, 1957-t l Gyöngyösön gimnáziumi tanár, kollégiumigazgató, 1966—1977 között — az
általa javasolt nev — Berze Nagy János Gimnázium igazgatója. Részt vesz a Mátra Múzeum
megszervezésében. Gyöngyös 630. évfordulójára még gyönyör verset írt; lefordítja Janus Pannonius „Váradi búcsúének” cím versét — s rá néhány évvel már is búcsúzik. Amikor egy általa
szervezett Németh László emlékünnepségért zaklatni kezdik a helyi hatalmasságok, elhagyni
kényszerül a szeretett szül földet. Budapestre költözik, ahol az Országos Pedagógiai Intézetben
osztályvezet , majd 1981-t l az ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszékén dolgozik nyugdíjba vonulásáig, 1992-ig. Azután több éven át a Bartók Béla Emlékházban végez kutatómunkát.
Különösen nyelvjárástannal, szociolingvisztikával, stilisztikával, nyelvm veléssel, az anyanyelvi nevelés módszertanával, folklórral, tudománytörténettel foglalkozik. Sokat idézik az egyik
legkorábbi, a szociolingvisztikai szemléletet megvalósító (Gyöngyössolymos nyelvi rétegz dése.
1958.), illetve a mátraalji inkongruencia-jelenségekr l (Incongruentia-jelenségek a mátraalji palóc
nyelvjárásban. Gyöngyös, 1959.), valamint „A születés, a házasság és a halál szokásai Gyöngyöspatán” (1969.) cím munkáját. Berze Nagy János életm vének több kötetet is szentel: „Egy néprajztudós hagyatéka. Berze Nagy János m helyéb l” (1977.), „Berze Nagy János, Nap és tükör.
Néprajzi és népnyelvi tanulmányok, gy jtések.” (Szerk. BANÓ ISTVÁNnal, 1982.), „Hevest l Baranyáig. Helytörténeti képek Berze Nagy János életéb l.” (Szerk. BANÓ ISTVÁNnal, 1984.), „Cigány
népmesék Berze Nagy János gy jtéséb l” (1985.), „Baranyai magyar néphagyományok. Népmesék
Berze Nagy János és gy jt társai anyagából” (1988.). Számos tantervi útmutató, anyanyelvpedagógiai szakmunka szerz je, szerkeszt je, folyóiratok munkatársa, tagja az MTA több bizottságának.
Budapestre költözésével a Mátraaljával, Gyöngyössel kapcsolatos munkássága sem szakadt
meg. 1993-ban tanulmányt ír Gyöngyös és környékének nyelvjárásáról, 2001-ben jelenik meg „Gyön* A Magyar Nyelvtudományi Társaságban 2002. november 19-én tartott köszönt írásos
változata.
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gyös irodalmi öröksége” cím kötete (Pallas Kiadó, Gyöngyös), amelyben tanulmányok, írói arcképek, pályarajzok kaptak helyet. Hobbija — mint a Ki kicsodából tudhatjuk: olvasás, unokák,
természetjárás. És hozzátenném: irodalom, Gyöngyös, Mátraalja, zene.
Kedves Lajos Bátyám, mint egyetemi szobatársad, soha nem felejtem el az együtt töltött
éveket, hogy a fiatal tanárt oly szeretettel fogadtad, a beszélgetéseket, a humorodat, s különösképpen a mátraalji kirándulásokat, amelyekre legjobb tanítványaidat vitted el. Hidd el, ezek a legemlékezetesebbek egy egyetemr l. Jó, hogy vannak fényképek ezekr l a kirándulásokról, mert az
emlékek halványulnak. Nem múlnak el soha, hanem beépülnek, sajátunkká lesznek, s olykor már
nem tudjuk, hogy honnan és miként közlekedtek belénk, csak ott vannak. Persze ez a tanítói sors,
s ha az ember bölcs, nem zavarja. De azért nagyon jó érezni azt is, ha megbecsülnek, ha gondolnak
ránk, ha emlegetik a nevünket.
Ha a Te neved kerül szóba tanszékünkön, nyelvész köreinkben, különösen néprajzos—
nyelvész körökben, mindenki csak a legnagyobb szeretettel emleget. Jó tartozni ilyen közösségekbe. — Ha Gyöngyösön járok, mindig rád gondolok. Ha Debrecenben, akkor is. Én nem ismertem
Papp Istvánt, de ahogy Te tudsz mesélni róla, mintha én is a tanítványa lettem volna. Ha majd egyszer fölmehetek még egyszer a PBU (Pesti Barnabás utca) harmadik emelet 12-be, akkor nagyon el
fogok gondolkodni az élet folyásán.
Kedves Lajos Bátyám, életed szép kerek évfordulóján kívánok neked és családodnak jó
egészséget, sok-sok der s percet, mátraalji (faluszéli) szavakkal: „a letesletjobbakat”!
BALÁZS GÉZA

Ördög Ferenc 70 éves
Ördög Ferenc, a magyar névtan és forrásközlés jeles személyisége 2003. április 5-én töltötte
be 70. életévét. A Tolna megyei Gyulajon született, az egyetemet Szegeden végezte el, ahol Mészöly Gedeon, Nyíri Antal és Rácz Endre óráit hallgatva fordult érdekl dése a nyelvészet, ezen
belül a nyelvjárástan és a névtan felé. 1956-ban került középiskolai tanárként Zalába, Nagykanizsára, ahol befogadták t, munkáját mindig is támogatták és nagyra becsülték, s így vált Ördög Ferenc t sgyökeres zalaivá, amit egész munkássága is bizonyít. Az elmúlt években a vele való beszélgetések során többször is hangoztatta — panaszként?, mentségként? — hogy „vidéki, kisvárosi
tanáremberként”, akinek nem áll rendelkezésére szakkönyvekkel és folyóiratokkal jól felszerelt
könyvtár, csak azt tudta elvégezni, a magyar tudománynak adni, amit t le eddig megismerhettünk.
Nos, jól tudjuk, hogy ez a „csak” egyáltalán nem kevés és nem súlytalan teljesítmény!
Pályafutásának f bb területeit sorba véve, el ször az egyéni tudományos munkásságáról
szólnék. Cikkei Gyulaj nyelvjárásának bemutatásától az asszonyoknak a népnyelvben megfigyelhet megnevezésein, a névtudomány m szavain, a céhek patrónusválasztásán, a migrációra utaló
családneveken át a patikanevekig terjed nagy íven helyezkednek el, melyek magyarul és németül
többek között a Magyar Nyelvben, a Magyar Nyelv rben, a Néprajz és Nyelvtudományban, a Névtani Értesít ben, az Onomában, az Acta Linguisticában és számos gy jteményes kötetben és konferencia-kiadványban láttak napvilágot. (Ördög Ferenc tudományos tevékenységének összefoglalását l. a Névtani Értesít 25., 2003-as számában.) Három nagy m vét külön is ki kell emelni. Ezek
közül az els a „Személynévvizsgálatok Göcsej és Hetés területén”. Az 1973-ban megjelent 620
lapos könyv (melyet 1975-ben disszertációként védett meg, s nyerte el így a kandidátusi címet) 82
falu teljes személynévanyagát tartalmazza, s olyan alapm , amely módszertani alapvetésével és
következtetéseivel példaként szolgál a hasonló jelleg kutatásokhoz. Második kiemelked munkaként említhetem a „Zala megye népességösszeírásai és egyházlátogatási jegyz könyvei” cím for-

