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 Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves ünneplő-emlékező közönség!  

 

Ezen ünnepi órán Zsilka János nyelvészprofesszorra emlékezünk rákoshegyi 

díszpolgárrá avatása alkalmából. Zsilka János csendben, szerényen, visszavonultan élt, a 

rákoshegyiek nagy része nem is ismerte őt. De akik futó ismeretséget kötöttek vele, sokszor 

azok sem sejthették, hogy korszakos jelentőségű tudóst tisztelhetnének benne, hiszen Zsilka 

tanár úrtól a tekintélyelvűség, a magakelletés, a személye iránti fokozott figyelem 

kikövetelése – mint minden igazi nagyságtól általában – teljességgel idegen volt.  

Munkásságának valódi jelentőségét, gondolkodásának eredeti voltát, hatalmas műveltségét 

csak azok a tanítványai sejthették meg, akik – hála a sorsnak –  évekig hallgathatták egyetemi 

előadásait, megismerkedhettek nyelvelméletével vagy közvetlen munkatársaiként részt vettek 

az általa vezetett tanszék életében. Bár bizonyára mély benyomást gyakorolt azokra is, akik 

csak alkalmilag találkoztak vele, közelebbről nem ismerték. 

  Engedjék meg ezért, hogy néhány szóval bemutassam őt, megkíséreljem fölidézni 

emberi alakját. 1930-ban Rákoshegyen született, a Deák Ferenc utcai családi házban, s egész 

– nem túl hosszúra méretett –  életében rákoshegyi polgár maradt. Innen járt be hetente 

háromszor az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karára.     

 Klasszika filológusnak készült, görög–latin szakon kezdte meg egyetemei 

tanulmányait, később szanszkrit, valamint magyar nyelvészeti és történelmi tanulmányokat 

folytatott. Fiatal tanárként rövid ideig vidéken tanított, de hamar visszahívták az egyetemre: 

az Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék tanára, majd hosszú évekre tanszékvezető 

professzora lett. Szuverén gondolkodású kiváló tudós, sugárzóan okos, lebilincselő, 

karizmatikus tanár volt, aki több mint harmincéves oktatói-kutatói pályáján tanár- és 

nyelvészgenerációkat tanított. Az egyetemen azon kevesek közé tartozott, akik előadásaikon 

szellemi izgalmat idéznek elő: fel tudják kelteni a mindig jobbra és többre törekvés, 

önmagunk folyamatos meghaladásának a vágyát. Tanulni vágyó, értelmes hallgatóit szinte 

megbabonázta, egy életre meghatározó hatást gyakorolt rájuk, szélesebb körű és egyúttal 

elmélyültebb munkára sarkallva őket, míg a kevés, felszínes munkával boldogulni igyekvő 
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lébecolók megriadtak attól a szellemi magaslattól, melyet képviselt, s igyekeztek elkerülni 

óráit.  

S az előadásai utáni rendszeres tanszéki teázások! Ezek a szabad szellemű, tartalmas, 

sokszor humorral is átszőtt, mindig új szellemi kalandra csábító kötetlen beszélgetések 

filozófiáról, irodalomról vagy képzőművészeti alkotásokról, melyeket tanítványaival, 

munkatársaival, kutatócsoportjának tagjaival vagy bárkivel folytatott! Hiszen ajtaja mindig 

nyitva állt, bárki betérhetett hozzá egy jóízű eszmecserére, egy őt foglalkoztató kérdés 

megvitatására.  

Nyelvészeti kutatásai dialektikus nyelvelméletének a kidolgozásához vezettek. 

Vizsgálódásainak eredményeit könyvek és cikkek, tanulmányok hosszú sorában tette közzé. 

Mindenekelőtt a nyelvi jelentés és szerkezet viszonyának kérdése foglalkoztatta, e 

kérdéskörnek a több évtizedes boncolása, a problémának több oldalról való újra és újra 

nekirugaszkodása közben vált – akár elismerik ezt ma, akár nem – a hazai és a nemzetközi 

jelentéstani kutatások úttörő tudósává. 

 Zsilka János ugyanakkor soha nem volt csak szaktudós, s még távolabb esett tőle a 

szobatudós típusa. Hogy kutatásaiban ilyen nagy lépéssel sikerült előbbre jutnia, saját kora 

nyelvészeti eredményeit szintetizálnia és egyúttal meghaladnia, az éppen érdeklődése 

tágasságának, gondolkodása mélységének és eredetiségének volt köszönhető.  

 A női szépség éppúgy lenyűgözte, mint egy Modigliani-festmény, egy több színben 

játszó őszi falevél vagy ősi korok emlékét idéző megkövült állat vagy növény.  

A rész problémáját mindig a nagyobb rész felől közelítette meg, e tágabb összefüggést 

pedig a goethei „nagy egész”-hez való viszonyában szemlélte és vizsgálta. Zsilka nyelvészeti 

felismerései egyszerűek és mélyek abban az értelemben, ahogyan Kosztolányi megfogalmazta 

valahol: „az egyszerűségen a tisztánlátást, az erőt, a mélységen a probléma 

differenciálódottságát, egyéni színét és rendkívüliségét” értve. 

 Zsilka Jánosnak életében hivatalos elismerésben nem volt része. E mai megtiszteltetés 

is későn érkezett. Mégis, köszönet érte mindazoknak, akik lehetővé tették. Utcája, a Szilárd 

utca a rendszerváltás után érthetetlen módon nem kapta vissza Deák Ferenc nevét. Én most 

örülök ennek. Örülök azért, mert így – a Zsilka professzor halálát követő tíz év leteltével  – ez 

a rákoshegyi utca hitelesen és megérdemelten róla nevezhető majd el. Bízom benne, hogy így 

is lesz.  

Köszönöm megtisztelő figyelmüket.       

        Horváth Katalin 


