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az idő múlásával. Naponta érezheted, nem csak a köszöntők alkalmával, otthon s szerte az országban, 
bármerre jársz, hogy kollégák, tanítványok, barátok szeméből mennyi tisztelet és szeretet árad feléd. 

Mi e tisztelet és szeretet titka? Számomra a kutatói alapállásban és a tanári attitűdben rejtezik. 
Tudósemberként tudod, s le is írtad „A Halotti beszéd mint kompzíció” című tanulmányodban a mind-
annyiunk s a fiatalabb nemzedék számára is megszívelendő magatartást: „Ha egy kutató abból a sze-
mélyes benyomásból indul ki, hogy a Halotti Beszéd és Könyörgés – legalábbis számára – összefüggő 
egész (’befejezett és teljes közlés’), akkor e benyomásának forrásait mindenekelőtt szemantikai-
pragmatikai eszközökben és megoldásokban keresi. Ezek természetükből – az emberi kommunikáció 
természetéből – következően csak viszonylag egyértelműek, így a rájuk épített következtetéseket sem sza-
bad megfellebbezhetetlen igazságoknak tekinteni. Hitelük, komolyságuk jórészt azon mérhető le, mennyire 
egyértelmű a kiinduló tételük, illetőleg mennyire tiszta, ellenőrizhető a vizsgálati apparátusuk.” (BÉKÉSI IM-

RE, Osztatlan filológia. Nyelvészeti-irodalmi tanulmányok. Tiszatáj könyvek. Szeged, 2001. 266). 
Olyan tanárember vagy, aki – KARÁCSONY SÁNDOR szavaival élve – tudja magáról: szem előtt 

vagyok; aki tudja, hogy fényükkel fordulnak a tekintetek felénk; aki tudja, hogy tanítványaink ránk 
hallgatnak (hallgatnak ránk), tőlünk várják (várják tőlünk) a titkok magyarázatát, aki tudja, hogy jön-
nek utánunk. Tudod, ösztönösen tudod, hogy mi adjuk a példát, mi adjuk a tempót. Tudod, hogy tízek, 
tán ezrek tekintete rajtunk csügg, legrosszabb esetben rajtunk pihen. Tudod, akármilyen halk és akár-
milyen röpke szavunk: utasítás, tanács, vezényszó. Tudod te ezt olyan igazán és mélyen, mint amilyen 
igaz és mély ez a valóságban. 

Kedves Barátunk, Kedves Imre! A Magyar Nyelvtudományi Társaság nevében sok szeretettel és 
igaz tisztelettel köszöntelek e jeles napon, azt kívánva, hogy ezt a gazdag termésű pályát jó egész-
ségben minél tovább folytassad. Isten tartson meg minél tovább közöttünk! 

GALGÓCZI LÁSZLÓ 

Nyomárkay István 70 éves* 

Nyomárkay István professzor 1937. március 16-án született Budapesten. 1955-ben tett érettségi 
vizsgát az Eötvös József Gimnáziumban. 1956 és 1961 között az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Karának hallgatója volt magyar–délszláv (szerb-horvát) szakon. Egyetemi ta-
nulmányai alatt Kniezsa István és Hadrovics László szlavisztikai előadásai gyakoroltak rá nagy hatást. 
1975-óta az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Szláv Filológiai Tanszé- 
kének oktatója. 1989-től egyetemi tanár. 

Jelentős feladatokat látott el a Bölcsészettudományi Karon: több éven keresztül vezette a Szláv 
Filológiai Tanszéket, valamint a Szláv és Balti Filológiai Intézetet. Elnöke volt a Kari Gazdasági és a 
Kari Habilitációs Bizottságnak is. A Szlavisztikai Doktori Iskola alapító tagja, a Szlavisztikai Doktori 
Iskola, a Nyelvtudományi Doktori Iskola és a Szláv Nyelvtudományi Doktori Program vezetője, vala-
mint a Kari Doktori Tanács tagja. Az általános és külügyi dékánhelyettesi funkciót is betöltötte. Ven-
dégprofesszor volt a Zágrábi Egyetem Hungarológiai Tanszékén, valamint a münsteri Westfälische 
Wihelms Universitäten. Számos vendégelőadást tartott horvát, német, olasz, osztrák és szerb egyete-
meken (Zágráb, Belgrád, Ljubljana, Bécs, Graz, Klagenfurt, Münster, Erlangen, Bamberg, Köln, Mann-
heim, Sassar, Trier). 

1996-tól a Magyar Tudományos Akadémia Modern Filológiai Társaságának elnöke. A Magyar 
Nyelvtudományi Társaság választmányi tagja, majd 2005-től alelnöke. Az MTA Nyelvtudományi Bi-
zottságának tagja, valamint Magyar Nyelvi Bizottságának elnöke. 1997-ben választotta levelező tagjá-
vá a Horvát Tudományos és Művészeti Akadémia. 2004-től a Magyar Tudományos Akadémia levele-
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ző tagja. Nemzetközi elismertségét jelzi, hogy 1989-ben tagjává választotta a Nemzetközi Szlaviszti-
kai Komité. 

Nyomárkay István 2000-től a legrangosabb magyar szlavisztikai folyóirat, a nemzetközileg is 
jegyzett és elismert Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae főszerkesztője. Tagja továbbá 
a Studia Slavica Savariensia (Szombathely), és az eszéki Riječ szerkesztőbizottságának is. 

Nyomárkay professzor a hazai doktori képzésen kívül részt vesz a Zágrábi Egyetem és az eszéki 
Juraj Strossmayer Egyetem posztgraduális képzésében is. Külső tagja a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem Bölcsészettudományi Kara Habilitációs Bizottságának. Szakdolgozatok, PhD-értekezések, 
akadémiai doktori értekezések rendszeres bírálója, védési bizottságok elnökeként is gyakran szerepel. 

Tudományos munkásságának főbb területei: szláv nyelv- és irodalomtudomány, szláv–magyar 
és magyar–szláv nyelvi és irodalmi kapcsolatok, különös tekintettel a déli szláv nyelvekre: horvátra, 
szerbre és szlovénra, nyelvi kölcsönhatások, horvát történeti dialektológia, a XVIII. és XIX. századi 
horvát és magyar grammatikák, szociolingvisztikai és pragmatikai kérdések. 

Pályája kezdetén magyar nyelvészeti cikkekkel jelentkezett, amelyek HADROVICS LÁSZLÓ funk-
cionális magyar mondattanának ihletésére születtek. A magyar nyelvészeti vonatkozások egész eddigi 
pályáját végigkísérik. Bölcsészdoktori értekezését az idegen (nemzetközi) szavak horvát nyelvbe való 
morfológiai beilleszkedéséről írta (A felvilágosodás szókincse a szlavóniai horvát irodalomban).  
A témát később tovább bővítette, és kandidátusi értekezésében átfogó képet nyújtott az idegen szavak-
nak a szerbhorvát (horvátszerb) nyelvbe való alaktani és mondattani adaptációjáról. A nyelvi kapcsola-
tok a későbbiekben is foglalkoztatták, elsősorban a horvát, a szerb és a magyar nyelvújítás története, 
az új szavak és kifejezések megalkotásának szemléleti háttere. Széles körű nemzetközi visszhangot 
keltett a horvát nyelvújítás magyar mintáit elemző munkája, amely akadémiai doktori értekezése volt, 
és 1989-ben „Ungarische Vorbilder der kroatischen Spracherneuerung” címmel az Akadémiai Kiadó 
gondozásában meg is jelent. Ebben a munkájában addig ismeretlen területet dolgozott fel, rámutatva, 
hogy a horvát nyelvújításnak nem csupán német és cseh, hanem szövegekkel bizonyítható magyar 
mintái is voltak. Nyomárkay István a tükörszavak kutatásában a morfológiai egyezések vagy hasonló-
ságok kimutatása mellett bevonta a vizsgálódás körébe a szóalkotások szemléleti hátterét, az alkotók 
nyelvi világképét. 

Horvát dialektológiai kutatásai kiemelkedőek. Közölte és feldolgozta a legrégibb burgenlandi 
horvát kéziratos imakönyvet. A teljes szövegközlés mellett publikálta a párhuzamos imákat a korabeli 
és megelőző magyar és kaj-horvát imakönyvekből. Foglalkozott a XVII–XVIII. századi burgenlandi 
horvát nyelvemlékekkel, a zálog- és adósságlevelek, valamint a prédikációk nyelvével is. „Sprach-
historisches Wörterbuch des Burgenlandkroatischen” címen megjelentette ennek a regionális irodalmi 
nyelvnek a nyelvtörténeti szótárát az Akadémiai Kiadó és a Burgenlandi Horvátok Tudományos Inté-
zete közös kiadásában. A kéziratban maradt ún. „Pannonhalmi prédikációk”-ból részletes mintát adott 
ki, a 150 prédikációt tartalmazó gyűjtemény 46 darabjának szövegét közölte betűhív átírásban, magya-
rázatokkal. Foglalkozott a régi horvát és szerb szótárirodalommal, összefoglaló tanulmánya az általa 
szerkesztett „Kis szláv lexikográfia” című kötetben jelent meg 2004-ben. Érdeklődése kiterjedt a XVIII–
XIX. századi horvát, szerb, szlovák, szlovén és magyar nyelvtanokra, elsősorban ezen grammatikák 
közös mintájára, a JOHANN IGNAZ FELBIGER-féle „Anleitung zur deutschen Sprachlehre” című gram-
matikára. Az említett szláv és magyar nyelvtanokat a 2002-ben megjelent „Anyanyelvi ébredés és ha-
gyomány nálunk és szomszédainknál” című munkájában elemezte. Grammatikai és lexikológiai kuta-
tásai mellett szótárt is szerkesztett, horvát–magyar, magyar–horvát, szerb–magyar és magyar–szerb 
kisszótárai (HADROVICS LÁSZLÓval) több kiadást megértek. 

Az Osztrák Tudományos Akadémia Balkanisztikai Bizottságának tagjaként több kutatási projek-
tumban is közreműködött, így legutóbb terminológiai kutatásokkal foglalkozott, az úgynevezett civili-
zációs terminológia alakulásával és nyelvhasználatával a XIX. század első évtizedeiben. 

Elméleti kérdések is foglalkoztatták, a hangváltozások hagyományos és modern interpretációja 
kérdésének két terjedelmesebb tanulmányt is szentelt. Az utóbbi években érdeklődése a terminológia 
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mellett a szemantika és a pragmatika területére is kiterjedt: tanulmányokat közölt az udvariasság nyel-
vi kifejezéséről a magyarban és a déli szláv nyelvekben, csatlakozott a „Világ nyelvi képe” elnevezésű 
projektum munkájához is. 

A hagyomány ápolását és minél szélesebb körben való megismertetését feladatának tekintve 
először KISS LAJOSsal közös szerkesztésben mutatta be a múlt legjelentősebb magyar szlavistáinak: 
Asbóth Oszkárnak, Melich Jánosnak, Kniezsa Istvánnak és Hadrovics Lászlónak a munkásságát. Gon-
dozta HADROVICS LÁSZLÓ eredetileg 1944-ben francia nyelven megjelent, majd a szerző által ma-
gyarra is lefordított munkájának kiadását, amely „Vallás, egyház, nemzettudat” címen a Szláv Tanszék 
kiadásában jelent meg, valamint közzétette HADROVICS LÁSZLÓ 1941/42-es tanévben tartott magánta-
nári előadásainak szövegét, a megfelelő kiegészítésekkel. Jelenleg OTKA-pályázat keretében kisebb 
csoport élén tíz nyugat-magyarországi, kaj-horvát dialektust beszélő falu szókincsének feldolgozásával 
foglalkozik, amelyet négynyelvű dialektológiai szótárként készül megjelentetni. 

Nyomárkay professzor konferenciák szervezőjeként is sikeres. A Modern Filológiai Társaság 
minden esztendőben nemzetközi tanácskozást szervez aktuális nyelvi kérdések megvitatása céljából. A 
professzor mint a Társaság elnöke e rendezvények kezdeményezője. 

Külön kell szólnunk Nyomárkay professzor tanszékvezetői és intézetigazgatói munkájáról. Ve-
zetése alatt a Szláv Filológiai Tanszék és a Szláv és Balti Filológiai Intézet az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetemen általános ismertségre és elismertségre tett szert, amiben oktatói és vezetői tevékeny-
sége mellett egyéniségének is jelentős szerepe volt. Nagy része van benne, hogy a Tanszékre és az 
Intézetre is jellemző nyugodt, egyéni ellentétektől és áskálódásoktól mentes légkörét meg tudta őrizni. 
Kollégái ma is elismerik, értékelik és tisztelik. Munkásságát több kitüntetéssel is elismerték: Fran 
Miklošič Emlékérem (1994.), Matija Petar Katančić Emlékérem (1998.), Pro Universitate Emlékérem 
(1999.), Ivan Antunović Emlékérem (1999.), Szentgyörgyi Albert-díj (2002.), a Horvát Köztársaság 
Hajnalcsillag rendje (2003.), a Magyar Köztársaság Érdemrendjének Lovagkeresztje (2007.). 

Manapság, amikor az emberek népszerűséget keresve igyekeznek alkalmazkodni a világhoz, 
Nyomárkay István professzor – mint rendkívül szerény, munkát szerető, toleráns, jóindulatú, meleg-
szívű és humort értő és kedvelő ember – mindig tekintély marad azok számára, akik az igazi és tartós 
értékeket keresik. 

Nyomárkay István, mint köztudott, a nagy tekintélyű és a szerte a világon híres magyar szlavis-
ta, Hadrovics László akadémikus tanítványa. Kitűnő tudós és egyetemi oktató, aki tekintélyre tett szert 
nemcsak a magyarországi, hanem a nemzetközi tudományos életben is. Erről tanúskodik a munkáira 
történő nagy számú hivatkozás, valamint a különböző külföldi egyetemekről jövő, előadások tartására 
szóló meghívások és felkérések. 

Egyesíti a hagyományt és az újat, mert meggyőződése, hogy csak ezen az úton haladhat eredmé-
nyesen tovább: megőrizni önmagunk tradícióit, és befogadni a tudományt előrevivő új gondolatokat. 
Eddigi életútja bizonyítja, nem lehetetlen és összeegyezhetetlen a hagyományok megtartása és az új 
értékek összeházasítása. 

Nyomárkay István professzor mindig segítőkész, észrevételei, bírálatai, tanácsai előrevivők, 
szakmai értékelései mások munkájának javára válhatnak. Munkatársai számára a kulturált viselkedés 
példája, olyan ember, aki szerénységéről és jóindulatáról ismert, amivel kivívta kollégái elismerését és 
tiszteletét. Tanulhattunk és tanulhatunk Tőle empátiát, toleranciát, következetességet, közvetlenséget, 
emberséget, szeretetet. 

Kedves Barátom! A Magyar Nyelvtudományi Társaság és a magam nevében azt kívánom, hogy 
jó egészségben, töretlen kedvvel munkálkodjál tovább a tudomány és mindannyiunk javára. Isten él-
tessen sokáig, jó erőben és egészségben! 

BAŃCZEROWSKI JANUSZ 


