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 Nyomdaköltség 80.000,- 
 Postaköltség 140.000,- 
 Irodaszer, nyomtatvány 70.000,- 

egyensúlyban tudjuk tartani, és a Társaság hiány, illetve tartozás nélkül tudja majd az évet zár-
ni. 

6. A közgyűlés ünnepélyes napirendi ponttal zárult. Benkő Loránd  elnök a választmány 
határozata alapján azok munkásságát méltatta, akiket a Társaság idén tüntetett ki valamely díjával 
vagy emlékérmével. A következőkről van szó: Bárczi-díj: Ruzsiczky Éva, a Nyelvtudományi Inté-
zet ny. tudományos kutatója, Csűry-emlékérem és -díj: Fercsik Erzsébet és Raátz Judit, az ELTE 
Tanárképző Főiskolai Karának magyarnyelvész tanárai, Fokos-díj: Csepregi Márta, az ELTE 
Finnugor Tanszékének tanára, Kosztolányi-díj: Éder Zoltán, az ELTE Központi Magyar Lektorá-
tusának ny. tanszékvezető tanára, Pais-díj: Benedekné Gergely Piroska, a Miskolci Egyetem ny. 
tanszékvezető tanára, Zsirai-dí 

 

j: Schmidt Éva, a MTA Néprajzi Intézeté 

 

nek tudományos kutatója. 

Összeállította: KISS JENŐ

Bánhidi Zoltán köszöntése 80. születésnapja alkalmából*  

Elnök Úr! Hölgyeim és Uraim! Amikor Társaságunk vezetősége felkért erre a megtisztelő
feladatra, először nagyon meglepődtem. Lehetséges — tettem fel a kérdést —, hogy Bánhidi tanár 
úr, kedves Zoli bátyám, aki a legutóbbi időkig körünkben működött, ilyen idős lenne? Bevallom, 
nem vettem észre, mert semmi jelét nem adta annak, hogy betöltötte 80. életévét. Pedig az adatok 
és az iratok erre vallanak. 

Bánhidi Zoltán ugyanis 1918. március 25-én született Rákospalotán — s néhány évnyi kény-
szerű távollétet leszámítva —, ha jól számolom, hét évtizeden át itt lakott és mind a mai napig itt 
lakik a szülői, illetőleg nagyszülői házban. Rákospalotán végezte elemi és középiskolai tanulmá-
nyait, innen utazott be naponta egyetemi hallgatóként a bölcsészkarra, és ugyancsak innen járt be, 
ötödfél évtizeden át, a Központi Magyar Nyelvi Lektorátusra. Állandó lakhelyének és állandó 
munkahelyének — századunk viszontagságai között párját ritkító — adatait azért vetítem előre, 
mert jelképesnek érzem: a legjobb értelemben vett állandóság, a megbízhatóság, a szilárdság, a 
hűség ugyanis Bánhidi tanár úr jellemének és életvitelének egyik fő vonása. 

 
* Elhangzott a Magyar Nyelvtudományi Társaság 1998. október 20-i ülésén. 
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De térjünk vissza az időrendhez! 1936-tól 1941-ig a Pázmány Péter Tudományegyetem Böl-
csészettudományi Karának magyar—angol szakán tanult, mégpedig olyan kitűnő tanárok irányítá-
sával, mint Horváth János, Pais Dezső és Zsirai Miklós, Yolland Artúr és Országh László. 1941-
ben kapta meg a magyar—angol szakos középiskolai tanári oklevelet. Tanulmányai során főként  
a nyelvészet keltette fel érdeklődését, ennek jele és első eredménye, hogy „A magyar nyelv össze-
tett igealakjai” című disszertációjával bölcsészdoktori címet szerzett 1941-ben. Pais tanár úr kitün-
tető véleményét tanúsítja, hogy az értekezést még ugyanabban az évben megjelentette az MNyTK. 
63. számaként, s szerzőjét ugyanakkor Társaságunk tagjai sorába fogadta. 

Gimnáziumi tanári pályáját ünnepeltünk a csurgói református Csokonai Gimnáziumban 
kezdte meg 1942-ben. Ám a háború megszakította tanári és tudományos munkásságát. Behívták 
katonának, frontszolgálatra küldték, ahol súlyosan megsebesült, majd hadifogságba került, ahon-
nan csak 1946-ban tért haza. A csurgói gimnázium államosítása után a kecskeméti Katona József 
Gimnáziumba helyezték át. 

Jelentős fordulat 1952-ben következett be pályáján, amikor megalakult a Központi Magyar 
Nyelvi Lektorátus, és Pais tanár úr indítványára tanársegédnek nevezték ki ide. Az új intézmény 
megszervezésében és az oktatáshoz szükséges tananyagok elkészítésében oroszlánrészt vállalt 
magára. Az évek, majd évtizedek folyamán, részben társszerzőkkel, tucatnyi egyetemi jegyzet 
megírásában vett részt. Tőle való „A magyar orvostudomány köréből. Haladó nyelvkönyv külföl-
dieknek” című (Bp., 1967.), amely tíz kiadást ért meg. Kollektív munka eredményeként jött létre 
három jelentős nyelvkönyv: BÁNHIDI—JÓKAY—SZABÓ „Lehrbuch der ungarischen Sprache” (Bp., 
1958.), amely nyolc hazai és a müncheni Max Hueber cégnél három kiadásban jelent meg.  
A BÁNHIDI—JÓKAY „Ungarisch über Ungarn” (Bp., 1962. 1964.) két kiadást ért meg, a BÁNHIDI—
JÓKAY—SZABÓ „Learn Hungarian”-nek (Bp., 1965.) hat hazai és a londoni Colet’s cégnél két 
kiadása van. 

Ezek a könyvek a magyar nyelvet több százezer példányban a világ igen sok tájára eljuttat-
ták, s a magyar nyelvnek és a magyar kultúrának hírét öregbítették. Közülük ezúttal kiemelem  
a német nyelven, haladók számára írt tankönyvet. Teljes címének megfelelően — „Ungarisch über 
Ungarn. Lesebuch und Grammatik für Fortgeschrittene” — két részre oszlik. Az első résznek,  
a Lesebuchnak az a jelentősége, hogy a kezdetektől a legújabb korig, időrendbe állított művelődés-
történeti szövegek alapján tanítja a magyar nyelvet. Az ilyesfajta feldolgozás ma is hiánycikk  
a tankönyvpiacon. A második rész, a Grammatische Übersicht pedig tüzetes magyar nyelvtan 
németül (nem kevesebb, mint 183 oldalon). A vállalkozás hordereje kitűnik abból, hogy TOMPA 
JÓZSEF „Ungarische Grammatik”-ja hat évvel, „Kleine ungarische Grammatik”-ja pedig tíz évvel 
később jelent meg. 

Saját vallomása szerint ünnepeltünk elsősorban tanárnak készült, s a tudományból csupán 
annyit kívánt művelni, amennyi az oktatáshoz szükséges. A magyar mint idegen nyelv oktatását 
szolgáló publikációi gazdag anyagából a magyar—angol kontrasztív grammatika köréből írt ta-
nulmányaira szeretném felhívni a figyelmet. E fontos alkalmazott nyelvészeti témából akadémiai 
doktori értekezésre nyújtott be kérelmet a tudományos minősítő bizottsághoz 1976 februárjában, 
amelyre másfél év múltán kapott elutasító választ. Így szegényebbek lettünk egy alapvető munká-
val, az érdeklődők azonban folyóiratok lapjain megtalálják az e témából 1971 és 1983 közt készí-
tett dolgozatait. Az egyetemi oktatást szolgáló írásai mellett számos tanulmányt publikált a nyelv-
történet, etimológia, jelentéstan, stilisztika, nyelvművelés területéről. Bölcsészdoktori értekezése 
és annak folytatásaként megjelent „A magyar összetett igealakok jelentéstörténete” című (Bp., 
1957. NytudÉrt. 12. sz.) nyelvtörténeti munka a javából. Diakronikus és szinkronikus munkálatok 
ötvözete a kandidátusi disszertációként megvédett „A magyar sportnyelv története és jelene” című
könyve (Bp., 1971. Nyelvészeti Tanulmányok 16.) pompás sportnyelvtörténeti szótárral. E vázla-
tos utalásokból is kiviláglik, hogy ünnepeltünk tudományos munkássága jóval meghaladja az 
oktatás szükségleteit és igényeit. 
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Tisztelt Társaság! A Központi Magyar Nyelvi Lektorátusnak — viszályoktól nem mentes és 
kalandoroktól sem kímélt — történetében, a mímelt politikai meggyőződés és a látványos kontár-
ság Szküllája és Kharübdisze között: Bánhidi tanár úr a tudós józanságot, a szakmai megbízható-
ságot, a pedagógiai állhatatosságot és az erkölcsi hajthatatlanságot képviselte. Utódai, a Lektorátus 
mai oktatói a magyar mint idegen nyelv tanári szakon a felnövekvő tanárnemzedék körében ezt az 
örökséget kívánják továbbadni. 

Hölgyeim és Uraim! A Magyar Nyelvtudományi Társaság és a Központi Magyar Nyelvi 
Lektorátus nevében őszinte szívből kívánom: Isten éltesse sokáig körünkben Bánhidi tanár urat, 
kedves Zoli bátyámat! 

ÉDER ZOLTÁN 

S. Hámori Antónia köszöntése 70. születésnapján  

Tisztelt Elnök Úr, ünneplésre összegyűlt társasági tagok, vendégek és főként kedves Ton-
csika! Ha az életet egy megmászandó hegységnek képzeljük, a hosszú és nem is ritkán kínosan 
fáradságos út közben erőfeszítéseink jutalmaként egy-egy csúcsra felérve kifújhatjuk magunkat. 
Már a tekintélyesebb magasságok közé tartozik az, ahonnan ma — S. Hámori Antóniával együtt 
— visszanézünk. A csúcsra érve elfelejti az ember a mászás közben szerzett sebeket, a bozótok, 
sziklák horzsolásait. Ezek föntről már egyáltalán nem fontosak. A lényeg a feltáruló táj, önmagunk 
megkínzásának eredménye és jutalma. Mindig szívesen emlékszünk azonban vissza az útra, annak 
állomásaira a völgytől az éppen elért hegytetőig. 

Hámori Antónia, aki október elsején ünnepelte hetvenedik születésnapját, Budapesten szüle-
tett. Negyedik gyermek volt a később tízgyerekesre szaporodó családban. Igazi nagycsaládban 
felnőni, méghozzá különösen nehéz történelmi időszakokban, egész életre használható útravalóval 
látta el a benne cseperedő testvéreket: belső tartásra, a körülményektől való meglehetős független-
ségre, a fontos és kevésbé lényeges megkülönböztetésére, szívósságra, fegyelmezett munkára ne-
velt. Édesapja, aki nyomdai korrektor volt, nagyon ügyelt a családban a nyelvhasználat tisztaságá-
ra, és a nyomdából hazavitte olvasásra a nyelvművelő cikkeket. Így hát Hámori Antónia már ott-
honról hozta magával a nyelvhez való vonzódást. A négy elemit Pestszentlőrincen járta, majd 
ugyanott végzett két polgárit is. Ezután azonban — mivel nagyon jó tanuló volt — az látszott 
célszerűnek, hogy inkább gimnáziumban folytassa tanulmányait. Toncsika tehát különbözeti vizs-
gát tett, s lett az Állami Erzsébet Nőiskola Leánygimnázium növendéke. Helyzeti hátrányát hamar 
behozta, és egy év múlva már az iskola legjobb tanulója volt. Egy rokonom, akkori osztálytárs 
ebből az időből mesélt róla valami jellemzőt, ami mutatis mutandis később is tipikus toncsikás 
magatartás maradt. Az osztály első padjában ült egy hosszú copfos lány, alig jelenlevően, teljesen 
feltűnés nélkül. Nehezebb percekben azonban, amikor egy-egy tanári kérdésre már senki nem 
tudott válaszolni, csak a nagy, kínos csend terpeszkedett, a copfos alig észrevehetően feltette  
a kezét, és megmondta a választ, majd ismét visszavonult a fél-láthatatlanságba. Az észrevétlen 
kéznéllevőség — ez máig Toncsika egyik specialitása. 

Az 1947-ben letett érettségi után magyar—latin szakra iratkozott be az egyetemre. Pais tanár 
úrnak biztosan nem volt nehéz dolga, hogy tanítványa érdeklődését a nyelvtörténet irányába terel-
je. A diplomázás után, 1951-ben a két évvel korábban alakult Nyelvtudományi Intézetbe helyez-
ték, ahonnan harminchét évi példaszerű munka — talán jogosabb így nevezni: — a nyelvtudo-
mánynak tett szolgálat után 1988. április elsején ment nyugdíjba. Szerencsére csak jogilag, virtuá-
lisan: valójában azóta is egyik leglelkesebb munkatársunk, tanácsadónk többféle munkában is. 
 Az intézeti lét szinte a közelmúltig egybekapcsolódott az úgynevezett kollektív munkákban 
való részvétellel. Hámori Antónia nyelvészeti munkásságának szinte teljes egészét az jellemezte, 


