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során gyakran esik szó aktuális sporteseményekről, és ha olimpia, labdarúgó-vb vagy -eb 
van, az alapvetően határozza meg napirendjét. És évekkel ezelőtt a Szótári Osztályon 
mindannyian nagy örömmel fogadtuk, amikor betegségéből felépülve visszatért közénk, 
hogy széles körű és mély filológiai-nyelvészeti tudását nagyszótári lektorként újra tovább-
adhassa a szócikkíróknak. Tartósan magas színvonalú tudományos munkáját nyilvánva-
lóan elősegítette családja szerető közege is: középiskolai magyartanár felesége, valamint 
– ahogy egy korábbi interjúban ő maga mondja – „két remek (jó, okos és szép)” gyermeke. 
És két és fél éve immáron fiúunokája is.

Kedves Gábor! Megtisztelő, hogy minden tekintetben mögötted ballagó pályatárs-
ként köszönthetlek 70. születésnapod alkalmából. Mint tudjuk, a 60 szebb, de a 70 több – 
és még annál is van több! Kívánom, hogy tíz év múlva is legyen Társaságunknak alkalma 
arra, hogy nyilvánosan is felköszönthessen. Addig is légy családod örömére, környezeted, 
munkatársaid épülésére derűvel, bölcsességgel. Isten éltessen jó egészségben!

gersTNer Károly

MTA Nyelvtudományi Intézet

L E V É L S Z E K R É N Y

A szerkesztőség írja. A Magyar Nyelv 2018. 1. számában Kontra Miklós tanul-
mányának két ábrája (a 7., 8. lapon) rossz technikai minőségben jelent meg, ezért itt újra-
közöljük. (Az internetes megjelenésben a hiba nem következett be.) 

1. ábra 
Az Atlas of North American English 14.1. ábrája a Nagy-tavak környéki metropoliszokban  

ma zajló láncváltozásról
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2. ábra 
Az [o] elmozdulása az [ᴂ] irányába a Nagy-tavak környékén  

(Atlas of North American English, 14.5. térkép)
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