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Végül, de nem utolsó sorban említem a tudomány szervezésében és a közéletben való rész-
vételét. Mikesy Sándor korai halála után 1974-től Ördög Ferenc összeállításában teszi közzé az 
Onoma című nemzetközi névtani folyóirat a magyar (vonatkozású) névtani irodalom bibliográfiá-
ját. Aki már foglalkozott ilyesmivel, az tudhatja, hogy ez bizony vesződséges munka, amit ráadásul 
igen sokan lebecsülnek, pedig a lehetőségek szerint teljes és főleg pontos bibliográfiák nélkül alig-
ha lehet tudományosan megalapozott kutatásokat végezni. Ráadásul Ördög Ferenc munkája révén 
a magyar névtan bekapcsolódik a nemzetközi tudomány vérkeringésébe is. A Pécsi Akadémiai Bi-
zottságban annak megalakulása óta képviseli Zala megyét, s részt vesz a magyar tudományosság 
regionális életének szervezésében is, miként több konferencia és tudományos összejövetel is az  
ő tevékeny közreműködésével zajlott le. 1965 óta tagja a Magyar Nyelvtudományi Társaság vá-
lasztmányának, 1975-től a Névkutatók Nemzetközi Bizottságának (ICOS), s talán kevesen tudják: 
az 1980-as évek végén országgyűlési képviselő is volt. 

Mindezek alapján nem meglepő, hogy munkásságát különféle kitüntetésekkel és díjakkal is 
elismerték. 1973-ban a Magyar Nyelvtudományi Társaság Csűry Bálint-emlékéremmel tüntette ki 
nyelvjáráskutató tevékenységéért, 1975-ben pedagógusi működéséért az Állami Díj II. fokozatá-
ban részesült. 1991-ben a Magyar Nyelvtudományi Társaság előterjesztése alapján megkapta a Za-
la megye által alapított Pais Dezső-díjat, 1997-ben megválasztották szűkebb hazája, Zala megye 
díszpolgárává, majd 2000-ben szülőfaluja, Gyulaj díszpolgára lett. 

Mi, akik ismerjük Ördög Ferencet és eddigi életművét, csak elismeréssel adózhatunk neki,  
s egyben jó egészséget és további alkotókedvet és -erőt kívánunk neki, hogy tervbe vett munkáit 
— a Csánki-kötetek családnévmutatójának összeállítása és a magyarországi patrocíniumi helyne-
vek története a XV. század után — saját örömére, a magyar történeti filológia és névtan, összessé-
gében a magyar nyelvtudomány javára be tudja fejezni. S mivel ezek elég nagy tervek, reméljük, 
Ördög tanár urat még köszönthetjük néhány nevezetes születésnap alkalmából! 

GERSTNER KÁROLY 

Megalakult a Magyar Nyelvtudományi Társaság jászsági csoportja 

2003. április 23-án a Magyar Nyelv Hete jegyében Jászberényben megalakult a Magyar Nyelv-
tudományi Társaság jászsági csoportja. A helyszín a Szent István Egyetem Jászberényi Főiskolai 
Kara volt, ahol az alakuló ülést ünnepi rendezvény kísérte. A megjelenteket először dr. Magyar 
Levente polgármester köszöntötte Jászberény városa és a Jászság nevében. Ezután dr. Szabados 
Lajos, a Jászberényi Főiskola főigazgatója mondott üdvözlő beszédet. A Nyelvtudományi Társa-
ságot Juhász Dezső egyetemi docens, választmányi tag, a Magyar Nyelv szerkesztője képviselte, 
aki „A Magyar Nyelvtudományi Társaság történetéről és feladatairól” címmel tartott előadást. A má-
sodik előadó Papp Márta végzős főiskolai hallgató volt, aki a sportsajtó címadásáról mondta el 
gondolatait. A rendezvény záró aktusaként a tisztségviselők megválasztása következett. A csoport 
elnöke dr. Farkas Ferenc nyugalmazott főiskolai tanár lett, a titkári teendőket pedig dr. Stanic 
Károlyné látja majd el. — A Jászberényi Tanítóképző Főiskola már eddig is figyelemre méltó sze-
repet vállalt tudományos konferenciák, helyi rendezvények, népnyelvi gyűjtések megszervezésével 
és tudományos kiadványok megjelentetésével. Kívánjuk, hogy ezt a tevékenységet továbbra is 
ilyen lendülettel és eredményességgel végezzék. Sok sikert! 
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