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Bachát László 
(1921–2009) 

2009. szeptember 25-én a nyíregyházi temetıben eltemettük Bachát Lászlót, a Besse-
nyei György Tanárképzı Fıiskola Magyar Nyelvészeti Tanszékének alapítóját, több évtize-
den keresztül tanszékvezetıjét, a magyar nyelvtudomány elismert képviselıjét, Lırincze-
díjas nyelvészt. 

Tanítványai, munkatársai 80. születésnapja alkalmából, 2001-ben a „Bachát László 
könyve” címő könyvvel köszöntötték. Mezı András, tanszékvezetı-utódja a köszöntıkönyv 
bevezetıjében így írt: „Az alkalomra nekünk, tisztelıinek van nagyobb szükségünk; mert 
meríteni akarunk ennek a gazdag emberi életnek a tapasztalataiból, mert táplálkozni szeret-
nénk az általa megalkotott pedagógiai és nyelvtudományi mőbıl, mert részesedni kívánunk 
abból az örömbıl, amely ıt eltöltheti életteljesítménye hasznán.” 

Bachát László 1921. február 23-án İrimagyarósdon született. Középiskolai tanulmányait 
Bonyhádon, egyetemi stúdiumait pedig Pécsett és Szegeden végezte. 1944-ben szerzett ma-
gyar–latin szakos középiskolai tanári oklevelet. Tanított Sopronban, Tatán, majd Nyíregyhá-
zán. 1962-tıl 1988-ig a fıiskolai tanárképzésre fordította hallatlanul gazdag és tovább gazda-
godni mindig képes nyelvészeti tudását, a latin klasszikusokból is táplálkozó mőveltségét. 

Tanszékalapítói és -vezetıi tevékenységével együtt munkásságának egyik fontos terüle-
tévé vált a közoktatás és a felsıoktatás tartalmi és módszerbeli fejlesztésének szolgálata. Cik-
kek, tanulmányok, vitairatok, segédkönyvek és fıiskolai jegyzetek küldetésének eredményei. 

Az 1960-as évektıl kezdve életének utolsó néhány esztendejét leszámítva fáradhatat-
lan tudományszervezı és tudománynépszerősítı. Felelıs szerkesztıje a Szabolcs-Szatmár 
Megyei Nevelınek, 1970-ig szerkesztette a fıiskola tudományos közleményeit, évkönyveit. 
Elnök a TIT megyei Anyanyelvi Szakosztályában, dolgozik – többek között – a TIT Országos 
Magyar Nyelvi Választmányában, a Hazafias Népfront Olvasó Népért Mozgalom beszéd- és 
magatartáskultúrával foglalkozó munkacsoportjában, a Magyar Filológiai és a Pedagógiai 
Társaságban, az MTA Magyar Nyelvi Munkabizottságában, a Magyar Nyelvtudományi Tár-
saságban és a Pedagógusok Szakszervezetében. A Nyíregyházi Anyanyelv-oktatási Napok 
megálmodója, éveken keresztül szervezıje, köteteinek szerkesztıje; anyanyelvi táborok 
szervezıje. 

Tudományos munkásságában kezdettıl fogva a névtudomány érdekli. Elsı tanulmá-
nyai földrajzinév-kutatót ígérnek, de hamarosan a személy- és ragadványnevek vizsgálata 
válik kedvenc területévé. Az ifjúsági nyelvhez kapcsolódó eredményei a kérdéskör elismert, 
azóta is állandóan idézett szakértıjévé tették. 

14 önálló, illetıleg szerkesztett kötet, több mint 120 tanulmány s számos népszerősítı 
cikk igazolja az életmő gazdagságát. Munkáját több kitüntetéssel ismerték el, 1995-ben Lı-
rincze-díjat kapott. 

Bachát László elsısorban mégis t a n á r  volt, több ezer magyar szakos hallgató tanára. 
Már életében fogalommá vált. Azzá tette szakmai igényessége, emberi és tanári következe-
tessége, a „sokat adok, de sokat is követelek” elve; a magyar nyelv érdekében kifejtett tevé-
kenysége. Lehetett szeretni, ámulva hallgatni kristálytiszta logikával felépített elıadásait, 
hatására elkötelezetté válva továbbadni tanításait; s persze – éppen a fentiek miatt – lehetett 
is félni tıle. Egyet azonban nem lehetett. Nem tisztelni. Bachát László legnagyobb kitünte-
tése a tanítványaiban élı tudás maradandósága. 
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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 
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. 


