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Szilágykövesd A Zilahtól északnyugatra fekvı helység fontosabb adatai: 1461: Kewesd 
(Jakó: KolMon. 1: 601); 1466: Olahkewesd, Magyarkewesd (i. m. 1: 631); 1760–62: Szilágy 
Kövesd (Suciu 1: 140). A Kövesd hn. a magyar kı fn. származékából, a köves melléknévbıl 
alakult -d képzıvel. A megkülönböztetı szerepő Szilágy- elıtag a szilágysági tájra utal. A román 
Chieşd ’Szilágykövesd’ (Suciu 1: 140) a magyarból való. – Vö. Mezıkövesd. 

Szilágynyíres A Szilágycsehtıl nyugat-északnyugatra fekvı helység fontosabb adatai: 
1461: Nyres (Jakó: KolMon. 1: 578); 1543: Kysnyres (Suciu 1: 154); 1773: Csuta (uo.); 
1762: Szilágy Kis Nyires (uo.); 1808: „Nyires (Kis-) h. Csute val.” (Lipszky: Rep. 2: 101); 
1910: Szilágynyíres (Mezı: HivHn. 230, az évszámhoz l. Hnt. 1944. 655). A Nyíres hn. a 
nyír fanév -s képzıs származékából való. Nyírfákkal benıtt helyre utal. A megkülönböztetı 
szerepő Kis- elıtag a falu méretével, a Szilágy- elıtag pedig a szilágysági tájjal kapcsolatos. 
– A román Ciuta ’Szilágynyíres’ (Suciu 1: 125) hn. elızményéhez l. a bánsági Csuta ’Ciuta’ 
magyarázatát. – Vö. Csuta, Kisnyíres. 

Szirbó A Temesvártól kelet-délkeletre fekvı helység fontosabb adatai: 1459: Trok-
kamyhalfalwa (Csánki 2: 11); 1473: Throkfalwa (Csánki 2: 12); 1700 k.: Szerbova (Engel: 
TemMold. 140); 1808: „Szirbova val. Sirbova ill.” (Lipszky: Rep. 1: 648); 1909: Szirbó 
(Mezı: HivKözs. 2: 1053). Az elsıdleges Trokamihályfalva helynév egy Troka Mihály nevő 
személy faluját jelölte. A Troka csn.-hez l. szerb-horvát Troka csn. (LPH. 690) < Troha csa-
ládnév (uo.) < troha ’morzsa’. A névadáshoz l. 1294/XVIII. sz.: Troka nıi név (ÁrpSzt. 
765). Az újabb Szirbova névalak egy román Sîrbova helynév átvétele. L. még szerb Srbovo 
hn. (ImMesta. 1973. 366). Szerb telepesekre utal. Az országos helységnévrendezés során 
megállapított Szirbó helynév tudatos magyarosítás eredménye. (Mezı: HivHn. 171; Iordan: 
TopRom. 480). – Vö. Szirb. 

Szlatina A horvátországi Verıcétıl kelet-délkeletre fekvı helység fontosabb adatai: 
1297: Zalathnuk (ComVer. 147); 1501: Zalathnok (uo.); 1698: Sclatina (i. m. 148); 1702: 
„Zalatnok olim, modo Zlatina”  (uo.); 1808: „Szlatina cr. Slatina ill.” (Lipszky: Rep. 1: 631); 
1897: Slatina (PallasLex. 15: 39); 1973: Podravska Slatina (ImMesta. 1973. 308). Az elsıd-
leges Szalatnok hn. egy horvát Slatnik (vö. horvát Slatnik Drenjski hn.: ImMesta. 1973. 359; 
l. még szlovén Slatnik hn.: uo.) átvétele. Ehhez l. horvát régi Slatinik ’a Kalnik hegységrıl 
lefutó és jobb felıl a Bednjába ömlı patak’ [1225: Slatnynik: Dickenmann: Stud. 2: 110; l. még 
Ortvay: Vízr. 2: 220] < slatina ’sós vagy savanyú forrás’. Idıvel a szerb-horvát Slatina név-
alak kerekedett felül. A horvát Podravska Slatina (tkp. ’Dráva menti Szlatina’) jelzıje meg-
különböztetı szerepő (Schütz: GeogrSkr. 67; Machek: EtSlČ.2 552). – Vö. Aknaszlatina, 
Slatnik, Szalatnak, Szlatvin. 

† K ISS LAJOS 

T Á R S AS Á GI  ÜG Y EK  

Emlékezés Kubínyi Lászlóra születésének 80. évfordulóján 

A szokásostól eltérı megemlékezı összejövetelt szervezett a Magyar Nyelvtudományi 
Társaság 2007. november 28-án az ELTE-n Benkı Loránd elnökletével. Akire emlékeztek, 
Kubínyi László − bár még csak nyolcvan éves lenne − immár 34 éve nincs az élık sorában. 
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És mégis: mint rövidre szabott, hányattatott életében bárhol és bármikor, 34 éves földi nem-
lét után is képes volt összekovácsolni, eleven közösséggé formálni a rá emlékezı, szellemi 
és mővészi hagyatékát fel- és megidézı társaságot: egykori kollégákat, barátokat, családta-
gokat. A szellem és a szellemesség embere volt − mondta róla megemlékezésében 
Szathmári István, és ezt a kisugárzást mindenki érezte, aki részt vett az emlékülésen. 

Kubínyi László életmővét három elıadó három különbözı oldalról méltatta. Szathmári 
István a tudósról, Domokos Péter a tanárról, Benkı Loránd pedig a szótáríró-szerkesztırıl 
beszélt − de csak elsısorban, hiszen a tanár–tudós–mővész hármasság szétválaszthatatlan 
volt egyéniségében. 

Szathmári István elsısorban Kubínyi László invenciózus alkatát hangsúlyozta elıadá-
sában, a hagyományos utak elhagyására képes gondolkodásmódját, azt a képességét, hogy 
sorra új, rejtett problémákat fedezett fel és oldott meg. Mindennek eredményei kiváló ta-
nulmányokban testesültek meg, legyen szó akár történeti hangtanról és morfológiáról, akár 
leíró grammatikáról, akár (funkcionális) stilisztikáról. Szathmári István elıadásában áttekin-
tette a legfontosabb cikkeket, de felidézte − egykori szakmai megbeszéléseikre emlékezve − 
az ünnepelt testi mivoltát is: a kisfiús szerénységet és a kissé kesernyés mosolyt, amely 
alakját jellegzetessé tette. Végül a mővek tartalmi kérdésein túl szóba hozta az elemzett ta-
nulmányok megformálásának módját is, az alábbi megállapítást téve: „nem mindennapi stí-
lusmővész, író is volt”. 

Domokos Péter a tanár Kubínyi Lászlóról személyes élményei alapján rajzolt képet. 
Szavai nyomán megelevenedtek az ötvenes évek egyetemi viszonyai is. Az elıadót, a Finn-
ugor tanszék nyugalmazott egyetemi tanárát egykor az irodalom szeretete hozta a magyar 
szakra, az irodalommal kötelezıen együtt járó nyelvészetre pedig gimnáziumi tanulmányai 
alapján kedvetlenül és szorongva gondolt. De csak addig, amíg − rögtön az elsı szemeszter 
elején − nem találkozott Kubínyi Lászlóval és Szabó Dénessel. Az ı szemináriumaik és elı-
adásaik hatására fedezte fel a nyelvészetet (a nyelvtan helyett), s ez az érdeklıdés egész éle-
tére meghatározóvá vált. Domokos Péter egykori tanítványi szeretetét, személyes érintettsé-
gét jól lehetett érzékelni, amikor Kubínyi László felfedeztetı oktatási módszereirıl, a 
hallgatók iránt megnyilvánuló szokatlanul emberséges gesztusairól beszélt, miközben visz-
szaidézıdött a Pais- és a Bárczi-tanszékek egykori − mai szemmel irigylésre méltónak látszó 
− légköre is. Óriási tehetségő ember volt, akit a történelem félretett − zárta megemlékezését 
Domokos Péter, utalva egyben a Kubínyi László pályáján az 1956-os eseményekkel kapcso-
latos törésre. 

A kilépés és belépés kulcsszavak köré csoportosította tudománytörténetileg is tanulsá-
gos mondanivalóját Benkı Loránd. Kubínyinak az egyetemrıl (és egyúttal a nyelvészetbıl) 
való eltávolítása, kikényszerített kilépése kizárólag a politikára átvitt szakmai féltékenység 
miatt történt. Mivel az 1956-os események során semmi „büntetendıt” sem csinált, a meg-
torlás méltánytalanul érte. Pais Dezsı mindent latba vetett, hogy eltávolítását megakadá-
lyozza, erıfeszítései azonban nem jártak sikerrel. Így lett Kubínyi László egy idıre gimná-
ziumi tanár. A nyelvészetbe való ismételt belépésre a TESz. megindulásakor nyílt alkalom. 
Benkı Loránd Kubínyit a gimnáziumból a Nyelvtudományi Intézetbe hívta szótárírónak, 
késıbb szerkesztınek. İ kapva kapott ezen, felszabadulásnak érezte, és elégtételnek is vet-
te, hogy visszakerülhet a tudományba. A szótárírás a dolog természetébıl adódóan egyben 
mindig taposómalom is − hosszú évekre elhúzódó napi feladatokkal, pontosan, idıre teljesí-
tendı követelményekkel. Kubínyi szívesen csinálta ezt a munkát, jól érezte magát az Inté-
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zetben, abban a körben, amelyben dolgozott − errıl írásai és számos karikatúrája is tanúsko-
dik. Kiváló volt mint szócikkíró, ragyogóan intelligens mint szerkesztı. Benkı Loránd 
mindezek ellenére utólag úgy látja, a szótárszerkesztés és -írás Kubínyi tudásának igen, 
egyéniségének viszont nem felelt meg. İ ennél szabadabb szárnyalású tehetség volt, a terv-
teljesítés kényszerősége szellemét gúzsba kötötte. Több szabadság kellett volna neki, hogy 
elgondolásait megvalósíthassa, sziporkázó ötleteit megírhassa, erre azonban akkor nem volt 
alkalom, késıbb pedig már idıt nem kapott hozzá. Szellemi hagyatékának azonban így is 
minden darabja (cikk, szerkesztett vagy saját szócikk, karikatúra, irodalmi termék, tanszéki 
újság stb.) mestermunka. 

A megemlékezı ülés vetítéssel zárult, amelynek anyagát lánya, Kubínyi Kata és 
Haader Lea állították össze. A karikatúrák, a szótárírással kapcsolatban keletkezett nagyszó-
tári kérıcédulák és egyebek az (olykor kíméletlenül) éles szemő, fanyar-vidám mővész 
Kubínyi László képét idézték vissza. 

1. Gáldi László (1902–1964), a nagyszótári munkálatok vezetıje 
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2. A ravatal szócikkéhez kapott nagyszótári adatok visszajuttatása – önarcképpel 

 

3. Ligeti Lajos (1902–1987) orientalista 
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4. Kérıcédula a nagyszótári adatokból a káplár szócikkéhez 
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5. Hazafelé a Kruzsokból 
Balról jobbra: Szabó Dénes (1913–1994),  

Pais Dezsı (1886–1973), Ligeti Lajos (1902–1987) 

 

HAADER LEA 

Magay Tamás 80 éves 

Tisztelt Társaság! A Magyar Nyelvtudományi Társaság mai ünnepeltje, Magay Tamás 
professzor három nappal ezelıtt, június 7-én töltötte be a 80. esztendıt. Aki ismeri napja-
inkban is folyamatos szakmai elevenségét, vagy aki színrıl-színre látta, látja ıt, egyaránt 
csodálkozik. Magay Tamás 80 éves? Igen, 80, és igen, közfigyelemre, jogos csodálkozásra 
méltó, hogy feledtetni tudja. Mindannyian tudjuk azonban, hogy ez a feledtetés nem a hoz-
závezetı utat feledteti. Ellenkezıleg, annak magyarázata és hitelesítıje. 


