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KITEKINTÉS 

dr. Kánaán Lászlóné: 

\ 

Beszámoló a IV. Magyar névtudományi Konferenciáról 

1986. október 8-10.-e között került sor 
Zalaegerszegen, a Városi Művelődési Központban 
a XV. Magyar névtudományi Konferenciára,amelyet 
Pais Dezső születésének 100. évfordulója alkalmá-
ból rendeztek. 
Benkő Loránd akadémikus,a Magyar Nyelvtudományi 
Társaság elnöke megnyitó szavai után Hajdú Péter, 
az MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának 
elnöke ismertette a névtudományi konferenciák tör-
ténetét, Pais Dezsőnek ebbéli szerepét. 
Ezután Hadrovics László akadémikus, az egyik leg-
idősebb Pais-tanítvány emlékezett mesterére sze-
mélyes emlékek felvillantásával. 
Méltatta Pais Dezső sokszínűségét, akit egyebek mel-
lett a hangtan, a helyesírástörténet, a mondattan 
is érdekelt, de legnagyobb szeretettel mégis a tu-
lajdonnevekkel foglalkozott. Külön szólt két is-
mert müvéről, az Ómagyar olvasókönyvről, amely nem-
csak nyelvemlékeinkkel foglalkozik, de felöleli a 
ránkmaradt oklevelekben elszórtan előforduló magyar 
szavak és tulajdonnevek tárgyalását is. Majd be-
szólt Anonymus latin nyelvű Gestájának magyar for-
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dításáról, amelyből fogalmat alkothatunk a saját-
ságosan paisi nyelvről. 
Beszélt Pais Dezső híressé vált asztaltársasága, 
a Kruzsok emlékéről is, amelynek tagjai közül so-
kan most is a konferencia vendégei, résztvevői 
voltak. 
A délutáni program Pais Dezső mellszobrának felava-
tásával kezdődött,amelyet a róla elnevezett általá-
nos iskolában helyeztek el. 
A program a konferencia plenáris előadásával folyta 
tódott. 
A második napon kezdődtek több szekcióban az előa-
dások. 
Az első szekcióban elhangzott előadások a helynevek 
kel foglalkoztak. Álljon itt néhány cím a témák vál 
tozatosságát bizonyítandó. 
Hoffman István: "Számítógépes helynév vizsgálatok 
a KLTE Magyar Nyelvtudományi Tanszékén." 
Szabó Géza: "Földrajzi nevek és élőnyelvi kutatások 
Bíró Ágnes: "A mai utcanévadás problémái." 
A második szekcióban a személynevekkel kapcsolatos 
előadások hangzottak el. 
Sok más érdekes között itt hallottuk Horváth Mária: 
"Pais Dezső tanulmánya Janus Pannonius nevéről" c. 
előadását. 
A harmadik szekció a névtudomány "Egyéb" kérdései-
vel foglalkozott. Ezen belül: 
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a./ Általános kérdések 
b./ Irodalmi névadás 
c./ Idegen nyelvű névadás 

Ebben a szekcióban tartotta előadásait Fügedi István, 
Osváth Gábor és Prileszky Csilla. 
Az előadások nagy érdeklődést váltottak ki, élénk vi-
ta követte őket, elismerést kaptak. 
A konferencia harmadik napjának délelőttjén már csak 
néhány előadásra került sor. A "Vegyes" tematikájú 
kérdések közül újszerű, érdekes volt pl: egy fiatal 
nyelvész ,líagy Gábor: "Egy sajátos terület: a popzene-
karok névvilága" cimű előadása. 
Ezek után a konferencia záró plenáris ülésén ismét 
Benkő Loránd elnökölt, aki méltatta a három nap alatt 
elhangzó előadások színvonalát, fontosságát, egyben 
mindenkit további kutatásokra buzdított. 
Keresztiíry Dezső: "Tosu tanár úr" címuT megemlékezését 
betegségére való tekintettel nem tőle hallottuk, ha-
nem egy színész mondta el. 
Majd igen meleg hangon, nagy szeretettel beszélt 
Tolnai Gábor: "Pais Dezsőről személyes hangon" címmel 
megtartott előadásában. 
A bensőséges hangulatú záró ülésen hallhattuk Pais 
Dezső hangját magnetofonról, amelyen a "Halotti 
Beszéd"-et mondta el. 
A színvonalas plenáris ülés után igen hangulatos 
göcseji kirándulással zárult a három napos program. 


