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csökkent. Ugyanakkor a szervezőtitkárunk bére változatlan maradt. Az SZJA 1%-os felaján-
lásából származó összeg is csökkent, a tagdíjakból befolyt pénz viszont – a tagdíjemelés kö-
vetkeztében – nőtt. A legnagyobb terhet a Társaságra pillanatnyilag a magas irodabérleti díj 
és a még futó OTKA-pályázatok előfinanszírozása jelenti. A megelőlegzett pályázati pén-
zeknek az OTKA-tól való visszanyerése gyakran egy éves késéssel történik, miközben új for-
rás innen már nem várható. Az irodabérleti díjat a jövő évtől lesz módunkban csökkenteni. 

4. A pénztárosi jelentés elfogadását követően G e r s t n e r  K á r o l y  felolvasta a Szám-
vizsgáló Bizottság jelentését. A Bizottság a Társaság iratait, elszámolásait, bizonylatait át-
nézte és azokat rendben levőnek találta. 

5. K i s s  J e nő  e l n ö k  megköszönte a beszámolókat. Az emlékérmek és díjak át-
adásához érkezve elmondta, hogy idén a Kazinczy-évfordulóra és a Magyar nyelv évére va-
ló tekintettel a Társaság négy emlékérmet és három emléklapot ítél oda a kiküldött bizottsá-
gok javaslata alapján. Ezeket méltató szavak kíséretében adta át a kitüntetetteknek: a Révai-
emlékérmet Szathmári István, a Bárczi-emlékérmet Keszler Borbála, a Kosztolányi-
emléklapot Péter Mihály, a Gombocz-emlékérmet Markó Alexandra, a Csűry-emlékérmet 
Sajtos József, a Zsirai-emléklapot Sipos Mária vehette át. A Fokos-emléklap kitüntetettje, 
Mészáros Edit nem volt jelen a közgyűlésen, neki később adják át az elismerést. 

A közgyűlés végén a Társaság elnöke gratulált a díjazottaknak, majd ő is kellemes ünnepe-
ket, boldog új esztendőt kívánva a rendezvényt bezárta. 

Összeállította: JUHÁSZ DEZSŐ 

Búcsú H. Bottyánfy Évától* 

Horváth Károlyné Bottyánfy Évától az ELTE BTK Magyar Nyelvtörténeti, Szocio-
lingvisztikai, Dialektológiai Tanszékének, a Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézeté-
nek, valamint a Magyar Nyelvtudományi Társaságnak a nevében búcsúzom. 

Kedves Éva! Kedves Éva néni! Az őt szerető kollégák, tanítványok leginkább így szó-
lították. Kedvesség, anyai és kollegiális szeretet sugárzott belőle az utolsó pillanatig. Ahogy 
szellemi frissességét is mindvégig megőrizte. A sok testi fájdalom mellett a tudomány és a 
világ iránti érdeklődése is haláláig megmaradt. 

88 évet élt, sok és sokféle nehézség közepette. 1921-es születése után végigélte a Dél-
vidék keserves éveit, az oda-visszacsatolásokat, a szerb partizánokkal való szembenézés ne-
héz időszakát. Békéscsabán született, aztán Újvidékre, majd a fővárosba került, a Budapesti 
Pázmány Péter Egyetem magyar–angol tanári szakára. 

1948-ban nevezték ki az Eötvös Lorándra átkeresztelt egyetemre tanársegédnek, ettől 
kezdve 1978-as nyugdíjba vonulásáig az egyetemen tanított. Adjunktusként ment nyugdíjba. 
Még a háború előtt az egyetemen ismerkedett meg Horváth Károly finnugrista nyelvésszel, 
akivel összeházasodtak. Három gyerekük született, de Éva igen hamar egyedül maradt: férje 
1952-ben meghalt. Így a három kicsi gyermek összes gondja rá hárult. Életének újabb nehéz 
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szakasza következett: vinni tovább egyedül a családi életet, annyi jövedelemhez jutni, hogy 
egyedül felnevelhesse három gyermekét. 

Külföldiek magyar nyelvre tanításával is foglalkozott. Különösen sok kínai tanítványa 
volt, akik Kínába is meghívták, és akik később, a betegség idején is látogatták, tartották 
benne a lelket. (Később három olyan kínai nagykövet is szolgált Budapesten, akiket nagy-
részt ő tanított meg szinte tökéletesen magyarul.) 

Az egyetemi évek alatt a nappalis csoportok mellett nagy óraszámban tanított esti és 
levelező tagozatos hallgatókat. Nagyon szerette őket, és sokat segített nekik. Ezt a szeretetet 
a hallgatók is viszonozták. Sőt, olyan csoportjai is voltak, amelyek rajongtak érte, évtizedek 
elteltével is tartották vele a kapcsolatot. Ha mentem hozzá látogatóba, nemegyszer láttam 
olyan csokor virágot, amelyet ezek a – már felnőtt – hallgatói vittek. Aztán megható dolgokat 
mesélt róluk. 

Az 50-es évek elején egy ideig az akkori Közoktatási Minisztérium is foglalkoztatta: 
az általános és középiskolai nyelvtan tantárgy „gondozása” volt a feladata. 

Az eredményes oktató munka mellett a kutatásból is kivette a részét. Kutatóként a ma-
gyar nyelv története foglalkoztatta: főleg középkori nyelvemlékeink, kódexeink nyelvi sajá-
tosságai. De közben a betegség is egyre inkább erőt vett rajta, így tudása viszonylag kevés 
publikációban öltött testet. Súlyos csapások is érték: két gyermekét elvesztette. 

A nyelvtörténeti témakörök közül főleg a jelentéstan foglalkoztatta: tanulmányt írt 
például a gyűlöl, fedd és bocsát ige, valamint a mozgást kifejező igék szinonimikájáról korai 
bibliafordításainkban. – Ennyi évvel később is szép szakmai és emberi emlék a „Bevezetés 
az egyetemi nyelvészeti tanulmányokba” című jegyzet írása, amelyben együtt dolgozhattunk 
vele (1976). 

Életének fő műve az Apor-kódex töredékeinek elemzése. Más kódexrészletekkel ösz-
szevetve igyekezett a hiányzó részeket rekonstruálni. Azt hiszem, ez a munka megérdemli a 
folytatást, a befejezést, ha (főleg a fiatalok közül) valaki rászánná magát a folytatásra. 

A megmaradt szellemi frissesség mellett a látása nagyon megromlott, és a sok ízületi 
gyulladás a toll fogását, az írást is egyre inkább megnehezítette. Ennek ellenére nem hagyta 
abba a munkát. Saját teendői mellett például elvállalta, hogy lektorként elolvassa a Laskai 
Sorokról szóló írásomat. Tanácsait ezúton is köszönöm. 

Kedves Éva! Kedves Éva néni! Nagyon fogsz hiányozni mindnyájunknak: a derűd, az 
emberséged, a kedvességed. Nyugodj békében! 

MÁTAI MÁRIA  

Velcsov Mártonné 80 éves 

Sok igazság van abban, amit a „Ki-ki a maga szerencséjének kovácsa” közmondással 
szoktunk tömören kifejezni. Jövőnket ugyanis magunk is formáljuk, befolyásolhatjuk. Emel-
lett azonban az is szinte mindennapos tapasztalat, hogy sorsunk alakulásában nemegyszer a 
szerencsének, a véletlennek is meghatározó szerepe lehet. 

Mindez azzal kapcsolatban merült föl bennem, hogy éppen ötven esztendeje annak, 
hogy a Szegedi Tudományegyetemnek hallgatója lettem, és szerencsémnek köszönhetően a 
Magyar Nyelvészeti Tanszéken olyan kiváló tanárokat ismerhettem meg, akik életpályámra 


