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SOpROni ARcOK

Nagy Roland – Turbuly Éva in memoriam Mollay Erzsébet
(1949. október 31. – 2018. február 15.) 

Mollay Erzsébetet joggal nevezhetjük a magyarországi néderlandisztika megteremtőjé-
nek. Tanulmányait germanistaként kezdte, német nyelv- és irodalmat tanult a 70-es évek-
ben az ELTE-n. Németes tanulmányai mellett részt vett az egyetemen szervezett első 
holland nyelvkurzuson, majd 1976-tól édesapja, Mollay Károly buzdítására, maga kezdte 
oktatni a holland nyelvet alma materén. Az ezt követő évek során ő fektette le a magyaror-
szági néderlandisztika alapjait az ELTE-n. 1983-ban védte meg Növénynevek Melius Her-
báriumában című doktori dolgozatát summa cum laude minősítéssel. 
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A magyarországi néderlandisztika megszületésében betöltött kulcsfontosságú szere-
pét mi sem példázhatná jobban, mint hogy az ő – és valamikori diáktársa, Sándor Anna – 
nevéhez fűződik az első magyaroknak szóló holland nyelvkönyv, a Kevés szóval hollandul, 
melyet 1980-ban adtak ki a Tankönyvkiadó gondozásában. Legmeghatározóbb műve, a 
minden holland nyelvvel foglalkozó számára nélkülözhetetlen Holland–magyar kéziszó-
tár hosszú évek kitartó és végtelenül alapos munkájának gyümölcseként 2002-ben jelent 
meg a Grimm Kiadó gondozásában. A mű 2008-ban – a díj alapításának második évében 
– megkapta a Magyar Tudományos Akadémia „Kiváló Magyar Szótár” díját.

1976-tól egészen 1995-ig vezette a mai Néderlandisztika Tanszék elődjét az ELTE-n. 
Néderlandisták nemzedékeit oktatta holland nyelvre, kultúrára, történelemre, de elsősor-
ban nyelvészetre, a leíró nyelvtantól a középkori szövegolvasásig. Későbbi kollégái és a 
jelenlegi három magyarországi holland tanszék oktatói javarészt az ő tanítványaiból ke-
rültek ki. Mindig is szeretett tanítani, és noha szigorú volt, egyszersmind következetes, 
kristálytisztán logikus, végtelenül korrekt és mindig segítőkész. Nem véletlen, hogy élete 
első és utolsó szakmai munkája is a holland nyelvoktatáshoz kötődik: első műve a már 
említett holland nyelvkönyv volt, utolsó pedig egy egyetemi hallgatóknak szóló holland 
nyelvtan. Szakmai pályafutásának különleges ívéről legékesszólóbban mégis az tanúsko-
dik, hogy nyugdíjba vonulásakor az általa felépített tanszéket első csoportjának egyik 
tanítványa vezette, miközben utolsó csoportjának egyik hallgatója éppen új oktatóként 
csatlakozott a tanszékhez. 

Minden túlzás nélkül mondhatjuk, hogy a magyarországi néderlandisztika mára 
már három tanszéken virágzó fája az ő gondos ápolása révén szökkent szárba és hozta 
meg első virágait. Noha mély fájdalommal búcsúzunk Tőle, azért mégsem keserű a szí-
vünk, mert tudjuk, hogy meghatározó életműve tovább él és további szirmokat bont a 
magyarországi néderlandisztikában, kollégái és diákjai munkájában. 

A Soproni Szemlében azonban nemcsak a magyarországi néderlandisztika egyik 
megteremtőjeként, kiemelkedő művelőjeként emlékezünk rá. Őt és családját szoros szá-
lak fűzték Sopronhoz. Nagybátyja, Mollay János városi vezető tisztviselőként keményen 
küzdött a Soproni Szemle újraindításáért az 1950-es évek közepén. Később az egyetem 
gazdasági főigazgatójaként szolgálta városát. Édesapja, Mollay Károly, a neves germanista 
első tanulmányát a Soproni Szemlébe írta, aminek már a háború előtt szerkesztője, 1970-
től 1997-ig, haláláig a főszerkesztője volt. Lánya saját jogon lett a hazai néderlandisztika 
megkerülhetetlen alakja; mindemellett Sopron, a Soproni Szemle mindvégig kiemelt je-
lentőségű maradt az életében. Támogatta, segítette feladatai ellátásában idős édesapját, 
olykor a szerkesztőségi ülésekre is elkísérte. Halála után elkezdte a jelentős hagyaték, a 
tudományos kéziratok, a tudósi és magánlevelezés, a családtörténeti dokumentumok, va-
lamint az értékes, germanisztikai és helytörténeti irányultságú szakkönyvtár anyagának 
feldolgozását, a fontosabb fotók és dokumentumok szkennelését, tematikus rendszere-
zését. A munkát sajnos már nem tudta befejezni. A soproni vonatkozású forrás-máso-
latok és cédulák egy része a 2000-es évek elején a Soproni Levéltárba került, az anyag 
tudománytörténeti és helytörténeti szempontból igazán értékes része, benne a Soproni 
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Szemle szerkesztői levelezésével azonban már nem jutott el a közgyűjteménybe. A hely-
történeti kiadványokat tervei szerint azokat gyűjteményként egyben tartva a Berzsenyi 
Dániel Evangélikus Líceum könyvtárának kívánta adományozni. 

Édesapja születésének 100. évfordulójára 2013. november 14-én konferenciával és 
emléktábla avatással emlékezett a Soproni Levéltár, együttműködve a Városszépítő Egye-
sülettel és a helyi közgyűjteményekkel. A szervezésben Mollay Erzsébet is tevékenyen 
részt vett, és Édesapám hagyatékából tanulom Sopront címmel ő tartotta meg a nyitó-
előadást. Az írott változat Írásos és rajzos szemelvények édesapám hagyatékából címmel 
jelent meg a Soproni Szemle 2013. évi 4., tematikus számában, amelyet a folyóirat Mollay 
Károly emlékének szentelt. A Városszépítő Egyesület a konferencia napján emléktáblát 
avatott a tudós szülőházának falán a Balfi utca 24. alatt, ahol Józan Tibor elnök mellett ő 
emlékezett az ünnepeltre. 

2014-ben 150.000 forintos adománnyal támogatta a Városszépítő Egyesületet, az 
összeg teljes egészében a Soproni Szemle kiadására fordítódott. 2014-15. folyamán a 
szerkesztőség munkáját segítve aktívan részt vett a folyóirat cikkeinek nyelvi-stilisztikai 
ellenőrzésében, sebészi pontossággal javította a szerzők pongyola vagy nyelvtanilag nem 
megfelelő mondatait. Munkájáért díjazást nem fogadott el, és azt sem engedte, hogy neve 
felkerüljön a munkatársak közé. 

Évente többször megfordult Sopronban, Halottak napja előtt mindenképpen. 
Meglátogatta itt élő rokonait, barátait, gondozta a családi sírhelyeket, több éves kitartó 
munkával próbálta elérni, hogy azok – egyik a régi, másik az új Szent Mihály temetőben 
– műemléki védelmet kapjanak. Sajnos, fáradozását nem koronázta siker.

Korábbi súlyos betegsége, a kezelés következményeként mozgása az utóbbi években 
megnehezült. Kitartó tornáztatással, nyaranként a siófoki kertben – a soproni földműve-
lő ősök hagyatékaként nagy kedvvel végzett – kemény kerti munkával, csodálatra méltó 
akarattal és elszánással kerekedett felül a nehézségeken. Tele volt tervekkel, feladatokkal, 
ezért is álltunk döbbenten és értetlenül váratlan és gyors távozásáról értesülve. Hiányozni 
fog csendes, a humort sem nélkülöző egyénisége, elkötelezettsége, tenni és adni akarása. 
Újra elment egy soproni polgár, aki nem szavakkal, hanem csendes tettekkel bizonyította 
a gyökerek, a város iránti elkötelezettségét. 


