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amely elsőként a kulturális szférát sújtja. Persze, álszent 
dolog ezen sajnálkozni, amikor tényleg roppant nehéz 
helyzetben van az ország – és valóban, amin csak lehet, 
takarékoskodni kell.  Nos, mi már beleszoktunk ebbe 

– s a nehézségek találékonnyá tesznek. S a végered-
mény – ahogy eddig is, ez után is – megszületik. A lap 
megjelenik. A mindig következő szám. S ebben benne 
van mindannyiunk munkája és erőfeszítése. Az örökké 
fontos kapcsolatok. Levelek, e-mailek, s igen, néha egy 
pohár itóka valamelyik kocsmában. Ezekről nem lehet 
lemondani. 

Persze, a jövő, az újabb kihívások – minket is foglal-
koztatnak. Hogyan tovább? Merre tovább? Az Internet 
alaposan feladja a leckét – a folyóiratok szerkesztőinek. 
Maradjon – de milyen arányban, példányszámban a 
hagyományos papíron nyomott lap – vagy térjünk át 
a webes megoldásra – ahogy ezt jó néhány lap már 
meg is tette. Költségvetésünk egy harmada – nyom-
daköltség. Ha ezt az összeget honoráriumra költenénk, 
a legjobb szerzőket is meg tudnánk fizetni. Viszont 

– a hagyományos befogadás már megszokott formája, 
a standokra, könyvtári polcokra kerülő lappéldány – 
lehet, hogy hiányozna… A terjesztés…Ki fog és mikor 
szállítani. És hová?  Nem könnyű. Mert költséges, idő-
igényes, szívós szervezőmunkát kíván. Ki végezze el 
ezt? Komoly dilemmák.  Lehet, hogy vonzóbb, inter-
aktív weboldalt kellene feltennünk a Netre, nem elég a 
pdf-es formátum. Persze, ez is pénz és energia. És ezt 
honnan varázsoljuk elő? 

Sok-sok kérdést lehetne még boncolgatni, ami 
a munkánk során előadódik. Kitérhetnék például a 
könyvkiadásunkra, amely évente két-három kötetet 

eredményez. Jelenleg három kiadvány vár megjelenés-
re, amelyet jövő évben kell prezentálnunk az NKA-nak. 

A Pannon Tükör 20 éve – akár hogy is nézzük, kivé-
telesen sikeres történet.  Az összefogásról, a kölcsönös 
előnyök felismeréséről szól. S hogy egy vidék, hosszú 
évek után, elnyeri a maga kulturális arculatát. Már 
nem csak befogad, hanem van mit kibocsátania is. 
Ennek a dél-nyugat zalai, muravidéki térségnek ilyen 
hosszú ideig, színvonalasan működő kulturális lapja, 
folyóirata, műhelye nem volt. Igyekszünk képben lenni, 
ezért ápoljuk kapcsolatainkat a szomszédos megyék 
lapjaival, a szombathelyi Életünkkel, a győri Műhely-
lyel és Ambrooziával, a veszprémi Várucca Műhellyel, 
a fehérvári Várral, a tatabányai Új Forrással. És nem 
feledkezzünk meg a megyei laptársunkról, a Hévízről 
sem. S a ritkán megjelenő lendvai Muratájnak is segí-
tünk, kéziratokat adunk, szerzőket ajánlunk. Az eddigi 
eredmények alapján nem tehetünk mást, megcélozzuk 
az újabb 10 és húsz éveket, hisz hál’ Isten az alapvető 
munkafeltételek megvannak, van utánpótlás, tehet-
séges fiatalok bukkantak és bukkannak fel, szerzőként,  
potenciális szerkesztőként, akik a kellő időben átveszik 
a staféta botot. S a szerkesztés, a lapcsinálás, terjesztés, 
művészeti nyilvánosság elérése terén olyan perspektí-
vák nyílnak meg előttük, aminőket a mi generációnk el 
sem tud képzelni. De az alapvető feladat nem változik 

– legalábbis őszintén remélem – a folyóirat azért van, 
hogy a kortárs művészeti életnek, teljesítményeknek, a 
mindig új és új műveknek, alkotóknak fórumot teremt-
sen. S a mi lapunknak, a Pannon Tükörnek sem lehet 
más a hivatása.  Ma sem, holnap sem.

Ördög Ferenc, a kiváló nyelvész és pedagógus, a Tolna megyei Gyulajon szüle-
tett, 1933. április 15-én, és itt, Zalában, Nagykanizsán hunyt el, 2015. december 
28-án, jószerivel munka közben. 2016 elejére egy általa szerkesztett, Markó 
Imre Lehel válogatott tanulmányait tartalmazó kötet bemutatását, és a 
Pannon Tükörbe szánt névtani dolgozat megjelentetését terveztük közösen, 
Csánki Dezső Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában című 
kötete személynév-mutatójának – hosszú ideje húzódó – befejezése mellett. 
Ezzel szemben 2016. január 7-án csendesen elbúcsúztattuk, tisztelegve élet-
műve előtt, s félve: ki fogja folytatni e nagy munkákat?

A Pannon Tükör olyan olvasói számára, akik még nem ismerik a Csűry Bálint-, 
Paizs Dezső-emlékérmet, és a Zala megyei Príma-díjat is kiérdemlő Ördög 
Ferenc kiemelkedő munkásságát, elsősorban a Zalához kötődő tudományos 
tevékenységét és annak jelentősebb eredményeit szeretném bemutatni. 
Ehhez alapvetően két életrajzi összefoglalásra támaszkodom: az első, a 75 
éves tudóst köszöntő, nagyon alapos összefoglaló, Hajdú Mihályé, s a Váloga-
tott tanulmányok (Czupi Kiadó, Nagykanizsa, 2008.) elején található; a második, 
a 80. születési évforduló alakalmából, a Magyar Nyelvőr ünnepi számában 
(2013./3.) olvasható, Farkas Tamás tollából. 

A Gyulajról induló ifjú, szülei korai elvesztése után, előbb Kaposvárott – ahol 
nagynénjénél lakott –, majd Dombóváron tanult. Utóbbi városban a kiváló 
stiliszta és irodalomtörténész, volt Eötvös-kollégista, Péczely László taní-
totta, az ő közvetítésével ismerkedett meg személyesen Kodály Zoltánnal 
is, akinek inspirációjára még közelebb került a magyar népdalokhoz, népköl-
tészethez, népnyelvhez. 1952-ben a Szegedi Egyetem Bölcsészettudományi 
Karának magyar szakos hallgatója lett, itteni tanárai közül elsősorban Mészöly 
Gedeon, Nyíri Antal, Rácz Endre voltak rá nagy hatással. A nyelvtörténész 
Mészöly Gedeon, a korai nyelvemlékek tartalmas elemzésével, sok mai magyar 
nyelvészben keltett életre szóló érdeklődést a nyelvtörténet iránt. Hozzá 
hasonlóan, kiválóan meg tudta nyerni hallgatóit a dialektológia kutatásának 
Nyíri Antal, s Ördög Ferenc otthonról hozott nép- és tájnyelv-szeretete neki 
köszönhetően immár tudományos érdeklődése legfőbb tárgyává vált. Ezt a 
szándékot erősítette benne a Budapestről éppen Szegedre került Rácz Endre 
is, aki rávezette a fiatal hallgatót a névtan gazdagságára és összetettségére, 
elkötelezetté tette a valóban csodálatosan érdekes, kimeríthetetlen névtani 
kutatások iránt. 

Ördög Ferenc 1956-ban, friss diplomásként került Nagykanizsára, a mai 
Batthyány Lajos Gimnáziumba. Hűségét választott városához, iskolájához, mi 
sem bizonyítja jobban, mint hogy mindvégig itt tanított, sőt volt könyvtáros 
is, s innen ment nyugdíjba, 1995-ben. Mindeközben előbb a Pécsi Tanárképző 

A monumentális 
alkotások zalai tudósa
In memoriam dr. Ördög Ferenc  1933-2015

Kardos Ferenc

Elkészült Az asztal megterül című antológia, 
mely a Pannon Tükör 2003 óta megjelent, 
Péntek Imre által szerkesztett számaiból közöl 
verseket és prózákat. A kötetben felvonul 
a kortárs irodalom színe-java, Szőcs Géza 
költeményeitől a 17 éves lendvai Pál Péter 
publikációiig, Horváth Péter novelláitól Molnár 
Krisztina Rita mesés történetéig. A szerkesztő, 
Az „áttekintés” bizonyítja: a zalai folyóirat 
megtalálta a  saját útját, mely a helyi tehetségek 
felkarolásától az egyetemes magyar irodalom 
jeles alkotóiig terjed.
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Főiskola hívta meg két évre oktatójának, majd 1974 és 
1980 között az Eötvös Loránd Tudományegyetem II. 
sz. Magyar Nyelvészeti Tanszékén volt címzetes egye-
temi docens, s tartott névtani speciális kollégiumokat. 
2000-től a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen taní-
tott, itt lett négy esztendőre Széchenyi professzori 
ösztöndíjas, majd az egyetem Magyar Nyelvtudományi 
Doktori Iskolájának külső tanára, s ekkor volt munka-
társa a Halis István Városi Könyvtárnak is. Ugyancsak 
oktatott a Kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Tanítókép-
ző Főiskolán, majd a Kaposvári Egyetem Főiskolai Karán. 
Közben másodállásban 23 évig (1977–2000) a Magyar 
Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének 
tudományos főmunkatársa volt, s az országos helynév-
gyűjtést és -kiadást szervezte, irányította. 

Ami igazán különlegessé teszi pályafutását: úgy élte 
tudományos kutatói életét, úgy tudta folyamatosan 
fenntartani szakmai jelenlétét a nyelvtudomány tudós 
köreiben, szakértő közegében, hogy mindvégig Nagy-
kanizsán élt, dolgozott tanárként. 

A zalai tudományosságban és a Zaláról napvilágot 
látott tudományos ismeretek tárában – mind mennyi-
ségét, mind minőségét tekintve – kiemelkedő helyet 
foglal el Ördög Ferenc életműve.

Nyelvészként elsősorban a személynevek és a föld-
rajzi nevek területén mozgott otthonosan. Adattárai, 
melyek hosszú évek tudományos alapossággal végzett 
kutatómunkájának eredményei, reprezentatív és nagy 
mennyiségű forrásanyagukkal, ma már nélkülözhetet-
lenek a nyelvészet, nyelvtörténet, történettudomány, 
földrajz, néprajz számára, de ízlelgetni valót a névtani 
adatokban és fejtegetésekben a szociológia, az ipartör-
ténet és más társadalomtudományi rész- és határterü-
letek művelői is találhatnak. A helyi identitás egyik pill-
érét is adó helytörténet pedig éppígy nem nélkülözheti 
ezeket az adatokat, ismereteket. 

Az első, máig mértékadó, nagy zalai vállalkozás, a Zala 
megye földrajzi nevei című, hatalmas adattár létrehozása 
volt, a 1960-as évek elején. E munka azt is bizonyította, 
hogy az akkor még fiatal kutató, társaival – elsősorban 
Végh Józseffel, Kerecsényi Edittel, Markó Imre Lehellel, 
Szentmihályi Imrével, Kovács Lajossal, Németh Józseffel 
és Papp Lászlóval – képes ilyen nagy területet átfogó 
gyűjtés megszervezésére, levezénylésére és aztán az 
eredmények tudományos kritikai közreadására. Azt 
is jelezte ez az első nagy munka, hogy Ördög Ferenc 
nem idegenkedik a hosszú időt kívánó vállalkozásoktól, 
képes évekig, évtizedekig is dolgozni egy-egy ilyenen. 

Így nem véletlen, hogy ugyancsak ő készítette Csánki 
Dezső Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak 
korában című munkája helynévmutatóját. 

A kandidátusi fokozatot is magával hozó, időben 
második, nagy vállalkozás, az 1973-ban, az Akadémiai 
Kiadónál megjelent Személyvizsgálatok Göcsej és Hetés 
területén című kötet. E két névtani adattár tudomá-
nyos elméleti alapjait összegezte 2010-ben megjelent 
akadémiai doktori értekezése (Tulajdonneveink gyűjtése, 
kiadása és kutatása).

A helytörténet, megyetörténet szempontjából kiváló 
adattár a Zala megye népesség-összeírásai és egyházlá-
togatási jegyzőkönyvei (1745-1771) – 1991 és 1998 között 
jelentek meg.

Mindezek után nem véletlen, hogy Hajdú Mihály, a 
kiváló nyelvész, így jellemezte kollégáját: „a monu-
mentális alkotások tudósa”.

De Ördög Ferenc nemcsak saját szakterületével fog-
lalkozott évtizedekig, hanem figyelt a zalai tudomány-
történetre is, tanulmányt szentelt például két, Nagyka-
nizsát is jól ismerő néprajzkutató plébánosnak: Plánder 
Ferencnek és Markó Imre Lehelnek. 

Feri bácsi, vagy, ahogy a gimnáziumban kollégái, 
barátai szólították – némi öngúnnyal maga is –: „Luci-
feri”, a kutató munka mellett sokakkal szeretette meg 
az irodalmat és a nyelvtant, így nem véletlen, hogy 
a Pannon Tükör indulását is kitüntetett figyelemmel 
kísérte annak idején. 

Nagykanizsán és azokon az egyetemeken, ahol taní-
tott, folyamatosan segítette és inspirálta a fiatal kuta-
tókat, értelmiséggé nevelt sokunkat, de sohasem arisz-
tokratikus magasságokból, inkább atyai testvériséggel, 
s így valaminek a nem tudása, figyelmen kívül hagyása 
nem bűnnek, nem pótolhatatlannak, hanem a kutató-
vá válás természetes jelenségének tűnt, nem gátolt az 
erre való figyelmeztetés, hanem alaposabb utánané-
zésre ösztökélt.

Munka közben hunyt el otthonában, váratlanul, 
csendesen, de művei folyamatosan hatnak, „dolgoz-
nak” tovább. Az ő érdeme az, amit Benkő Loránd, a 
világhírű nyelvész így fogalmaz meg: „Aligha van még 
egy olyan magyar táj, illetőleg népcsoport, amelynek a 
névanyaga annyi figyelembe részesült volna, (…) mint 
Zaláé, (…) itt értik, és érzik a névanyag történelmi és tár-
sadalmi jelentőségét, a tájhoz és a néphez, a szülőföld 
múltjához és jelenéhez kötődő erejét... Ha Zala megye 
a nevek megyéje, ezt jelentős mértékben Ördög Ferenc 
érdemének tudhatjuk.”.
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Enteriőr a IV. Zalai Szalonról Farkas Ferenc és Horváth László Adrián munkáival
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Zaláé, (…) itt értik, és érzik a névanyag történelmi és tár-
sadalmi jelentőségét, a tájhoz és a néphez, a szülőföld 
múltjához és jelenéhez kötődő erejét... Ha Zala megye 
a nevek megyéje, ezt jelentős mértékben Ördög Ferenc 
érdemének tudhatjuk.”.
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