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Egykori tanszékének jelenlegi munkatársai emlékét, tanításait ırizve hálával és köszö-
nettel búcsúznak tıle. Isten nyugosztalja, Laci bácsi; küldjön erıt, hogy méltó örökösei le-
hessünk! 

P. LAKATOS ILONA 

Ruzsiczky Éva nyolcvanéves* 

Amikor Országh László 1952-ben kibıvítette a készülı Értelmezı szótár gárdáját, 
Ruzsiczky Évát már ott találtam köztük. Akkor úgy látszott, hogy ı már pályájának elsı 
évében eljegyezte magát a lexikográfiával. Országh pedig örült, hogy Sátoraljaújhelyrıl is 
kap egy fiatal erıt, hiszen arra törekedett, hogy hazánknak minél több tájáról legyenek 
együtt szókincsünk különbözı rétegeit ismerı értelmiségiek. 

A hely, ahol Éva nevelkedett, egy másik irányban is elindította. Pais Dezsı ösztönzésére 
érdekelni kezdte Kazinczy Ferenc öröksége. Az erre vezetı úton kettıs feladatot látott maga 
elıtt: Kazinczy nyelvének és nyelvhasználati elveinek kutatását és a gyakorlati nyelvmővelést. 

Értelmezı szótári munkáját O. Nagy Gábor brigádjában kezdte. Országh azonban gon-
doskodott arról, hogy forgószínpadszerően havonként más-más tapasztaltabb nyelvész mu-
tassa a kezdıknek a szótárírás különféle fogásait. Éva következı állomása Kelemen József-
nél volt, akire Országh a nehezen értelmezhetı nyelvtani jellegő szavakat, formaszavakat 
bízta. Így kerültem össze Évával a Váci utcai épület emeleti nagytermében, hogy a már és 
még szavak értelmezésén együtt törjük a fejünket. – Mellékes idejében ı elkészítette a 
„Nyelvmővelésünk fıbb kérdései” címő, Lırincze Lajos szerkesztette tanulmánykötet szó- 
és tárgymutatóját. 

A lexikográfiával kötött jegyessége hamar felbomlott. Vagy másfél év után Lırincze 
elhívta nyelvmővelı közönségszolgálatra. Asztalszomszédja, Ferenczy Géza egy darabig 
még maradt Országhék szolgálatában, késıbb ı is követte Évát a nyelvmővelı részlegbe; fı 
munkájuk nyelvhelyességi kérdések megválaszolása volt. 

Itt eszembe jut egy epizód valamelyik Mikulás napi ünnepségrıl. Grétsy László mint Mi-
kulás intı versikéket olvasott fel gyerekekhez, de felnıtt kollégákhoz is szólva. Mikor Ruzsiczky 
Éva került sorra, versének kicsengése ez volt: „Levelezni nem csak Kazinczyval lehet”. 

Komolyra fordítva a szót: Ruzsiczky Évának fokozatosan bontakozott ki sokoldalú 
munkássága. Kazinczy-kutatásának elsı önálló terméke kandidátusi értekezése: „Irodalmi 
nyelvi szókincsünk a nyelvújítás korában Kazinczy tájszóhasználata alapján” (Akadémiai 
Kiadó, Bp., 1963.). Ezt még megelızte 1962-ig az ı részvétele az akadémiai nyelvtanban, a 
szóképzés területén. Errıl kisebb tanulmányt is írt a „Nyelvtani tanulmányok” címő, Sulán 
Béla szerkesztette kötetben, majd németül a „Deutsche Sprache” címő folyóiratban. Késıbb 

                                                           
* Elhangzott a Magyar Nyelvtudományi Társaság 2008. december 2-i felolvasó ülésén. A kö-

szöntéshez kapcsolódó elıadás után jutottam hozzá a Széphalom címő, nehezen hozzáférhetı évkönyv 
legutóbbi számához, mely részletesen tartalmazza ünnepelt tagtársunk tevékenységét és bibliográfiá-
ját. Ebbıl az összeállításból kitőnik, hogy Ruzsiczky Éva munkássága jóval gazdagabb annál, mint 
amit a köszöntımbıl sejteni lehet. A könyvészeti felsorolás után függelékként olvashatunk életrajzi 
részleteket, dokumentumokat, riportokat is. (Széphalom. A Kazinczy Ferenc Társaság évkönyve 15. 
Szerk. KOVÁTS DÁNIEL. Sátoraljaújhely, 2005. 459–82.) 
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is visszatért szóképzési kérdésekre a „Kontrastive Studien” címő magyar akadémiai kiad-
ványban. Egy másik értékes terméke volt az ı nyelvtani kutatásainak az -ó/-ı végő igenevek 
kötıhangzós többesérıl készített tanulmánya (Magyar Nyelvır 1955: 280–98), melyben ki-
mutatja, hogy a melléknévvé vált igenevekre jellemzı az -ak, -ek többes, a valódi igenevek 
és a fınevesült alakok többesei kötıhang nélküliek. Ez fontos forrása lett a „Magyar ragozá-
si szótár”-nak is. 

A nyelvtan két kötetének megjelenése után Éva részt vett a már 1958-ban tervezett 
nyelvmővelı kézikönyv munkálataiban. A nyelvmővelı közönségszolgálati levelezésbıl 
pedig Ferenczy Gézával kötetet is szerkesztett „Nyelvmővelı levelek” címen. Ez 1965-ben 
jelent meg (alcíme: „Az Akadémia Nyelvtudományi Intézetének levelesládájából”), Lı-
rincze Lajos irányításával és elıszavával. Ferenczy mindjárt elsı levelében nyelvünk „rom-
lásáról” ír (e szót idézıjelbe téve), válaszul egy levélírónak arra a kérésére, hogy vessünk 
véget nyelvünk bomlásának. Másutt Ferenczy amellett áll ki, hogy a nyelvjárás nem romlott 
nyelv. Ruzsiczkynak csak 19 levelét tartalmazza ez a kötet, míg Ferenczytıl származik a 
450 levélnek kb. kétötöde, a többi a magyar nyelvi osztály más munkatársainak válaszleve-
le. Éva fı munkája inkább az anyag válogatása és elrendezése volt, szem elıtt tartva Lırinc-
ze álláspontját, hogy a laikus nyelvmővelıkkel, nyelvvédıkkel szemben tudományos alapon 
álló tanácsokat adjon a nyelvhasználatra nézve. 

Ünnepelt kedves tagtársunk közben a másik szakját, a németet is ápolta. Amikor az Ér-
telmezı Szótár szerkesztısége fölvette a kapcsolatot a Kelet-Németországban készülı ha-
sonló vállalkozás (Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache) szerkesztıségével, ı a 
berlini Ising házaspárral került ismeretségbe, akik nyelvtannal, szociolingvisztikával is fog-
lalkoztak. Így az ı nyelvtani munkássága sem maradt folytatás nélkül. Lefordította Ising 
Erika írását: „A német nyelvtani irodalom a felvilágosodás koráig”. Megjelent a Filológiai 
Közlönyben 1962-ben, különnyomatban is. 

Ez a német barátság két év múlva átmeneti törésre is vezetett Ruzsiczky Éva pályájá-
ban, mert egyházi kapcsolata is volt. A határnál lecsaptak a vámırök egy rejtett hangfelvé-
telre. Az akkori állampárt elérte azt, hogy ıt mint a szocializmus ellenségét a Nyelvtudomá-
nyi Intézet nyílt pártnapon megbélyegezze, eltávolítsa az Intézetbıl, az Akadémia pedig a 
megszerzett kandidátusi címtıl is megfossza. Lırincze is jónak látta ıt törölni a „Nyelvmő-
velı kézikönyv” szerzıi közül, megírt cikkeit másoknak osztotta szét átdolgozásra. Nevét csak 
a belsı címlapon láthatjuk, egyetlen cikk sem ırzi a monogramját. Néhány évig a Magyar 
Nemzeti Múzeumnál kapott munkát. 

1968-ban, Kádár János római látogatása után némileg enyhült az egyházakra és a val-
lásra nehezedı politikai nyomás. Erre Évát is rehabilitálták az Intézetben és az Akadémián. 
Egy ideig részt vett a magyar nyelvészeti irodalom bibliográfiájának összeállításában, me-
lyet akkor Vértes O. András irányított. Majd O. Nagy Gábor hirtelen halála után ırá bízták a 
magyar szinonimaszótár szerkesztését. E szótárnak két tervezett változata közül a rövideb-
bet látta hamar megvalósíthatónak, mely a hétkötetes középszótár értelmezésein alapszik. 
Meg is írta a szinonimaszótár elıtörténetét és szerkesztési elveit az 1978-ban megjelent szó-
tár bevezetésében. A hamar népszerővé vált „Magyar szinonimaszótár” több kiadást megért, 
utoljára 1999-ben jelent meg. Közben ı írásban és szóban is válaszolt a szótárát bíráló – né-
ha jogos, máskor inkább értetlen – megjegyzésekre. 

1974-ben a Nyelvtudományi Intézet átköltözött Pestrıl a Vár-beli Szentháromság ut-
cába. Ruzsiczky Éva Juhász Józseffel került egy szobába, aki O. Nagy Gábornak másik 
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munkaterületét, a szólások rendezését folytatta, mégpedig a szólások nyelvtani jellegébıl, 
formájából kiindulva. 

Az egyházi kapcsolatnak is lettek hasznos, nyelvészeti következményei. A most már 
tekintélynek számító nyelvész hölgy megbízást kapott az új katolikus bibliafordítás nyelvi 
lektorálására. Ez az ó- és újszövetségi biblia a Szent István Társulat kiadásában jelent meg 
1973-ban. Lektori munkájáról Ruzsiczky 1976-ban számolt be a Magyar Nyelvır 1. számá-
ban. (Érdemes megjegyezni, hogy ez idı tájt a protestánsok is megújították a Károli-féle 
szöveget, és annak lektora, Bokorné Lırinczy Éva szinte kezdettıl, 1952 végétıl fogva 
baráti ismeretségben volt Ruzsiczkyval.) 

Itt egy másik törés is bekövetkezett Ruzsiczky Éva munkájában, most már inkább gaz-
dasági okból. Az 1980-as években intézeti megbízást és munkatársakat kapott egy nagyobb 
vállalkozáshoz: magyar fogalomköri szótár készítéséhez. Alig másfél évig tartott a győjtés 
és az anyagrendezés növekvı irodalmi apparátussal, amikor az intézet vezetısége leállította 
a munkát, hogy más, régebbi szótári munkálatok eredményesebben folyhassanak (Petıfi-
szótár, Új magyar tájszótár, Akadémiai Nagyszótár). Nehézségek közt, de átvészelte ezt a 
recessziót a „Magyar ragozási szótár”, de teljesen elakadt Wacha Imre munkája, melyet 
egyedül végzett: a József Attila-szótár. 

Ruzsiczky Éva ezek után nyugdíjazását kérte. De egy ilyen vérbeli nyelvész nem nyugod-
hat! Más területeken mővelte a nyelvészetet. Magyar és német cikkeket írt Pais Dezsırıl, szóta-
ni, szóképzési kérdésekrıl, a „bibliás” Kazinczyról, fejtegetést az „Általános nyelvészeti tanul-
mányok” XVI. kötetébe, „A fölcserélhetıség szempontja a szinonímia értelmezésében” címmel. 
– Amikor Kiss Lajos szorgalmazására újra megalakult az Akadémia Szótári Munkabizottsága, 
természetes volt, hogy ı is részt vegyen benne. Figyelı jelenlétével, értékes megjegyzéseivel se-
gíti a bizottság munkáját. Eleinte erıs kritikával kísérte más szempontú szinonimaszótárak meg-
jelenését. Aztán belátta, hogy üzleti szempontok is kell hogy érvényesüljenek különféle típusú 
szótárak kiadásában; a maga szótárából is készített 1998-ra egy diákszótári változatot, új beveze-
téssel, a jelentésbeli azonosságok és különféle irányú eltérések szemléltetı ábráival. 

Kívánom, Éva, hogy aki kudarcokat megéltél és sok sikert is elértél, maradandó alko-
tásokkal gyarapítottad a nyelvtudományt, most már nemigen „hetvenkedve”, de szelíd nyu-
galommal folytasd kedvelt szakterületeid mővelését. Isten adjon hozzá egészséget és erıt! 

ELEKFI LÁSZLÓ 

N Y E L VT Ö RT ÉN E TI  A D AT OK 

Északkelet-magyarországi személynevek a kései ómagyar korból 

Jegyes – Szamosszeg 1. 1415: Ladislao Jeges, jo. (DL. 96890). < jegyes ? ’olyan sze-
mély, akin … megkülönböztetı jel v. jegy [pl. sebhely] van’ (ÉrtSz. jegyes2, CsnSz.). – L. még 
Jeges (Ts). 

Jó – Méhes 1. 1439/1757: Fabianus Jó (!), jo. (DL. 10008); Nagyrozsály 2. [1445–
1448]: Fabianus jo, jo. (DL. 81193) = 1449: Fabianus bonus, jo. (DL. 81139); Újfalu1. 


