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2005. április 11-én elhunyt 
Fónagy Iván, a magyar és 
nemzetközi nyelvtudomány 
kiemelkedõ mûvelõje. Fó-
nagy tudományos teljesítmé-
nyének itthoni és nemzet-
közi jelentõsége kettõs 
gyökerû. Témaválasztásai-
nak egyetemességét és 
interdiszciplináris jellegét 
kiegészíti a módszertani 
sokféleség: éppúgy megtalál-
ható nála a természettudomá-
nyokra jellemzõ egzakt 
módszer, mint a mély szel-
lemtudományi elemzés. Mun-
kássága három fõ irányban bontakozott ki: 
maradandót alkotott mind a nyelvtudomány, 
mind az irodalomtudomány, mind pedig a 
mélylélektan területén.

Fónagy Iván 1920-ban született Buda-
pesten. Európai színvonalú nyelvészeti tu-
dományos iskolázottságát a Pázmány Péter 
Tudományegyetemen – fõként Laziczius 
Gyulánál, a prágai iskola prominens képvise-
lõjénél –, Kolozsvárott és Párizsban szerezte. 
A költõi nyelv nyelvészeti vizsgálata terén 
Gáldi László volt a mestere, pszichoanaliti-
kai képzettségét pedig Hermann Imrének 
köszönhette. 1949-ben fejezte be egyetemi 
tanulmányait (francia nyelv és irodalom, 
német nyelv és irodalom, és fonetika szako-
kon). Lektor és fordító, majd az MTA Titkári 
Hivatalában dolgozik, 1950-tõl a Magyar 
Tudományos Akadémia Nyelvtudományi 
Intézetének tudományos munkatársa, majd 
1959-tõl 1967-ig osztályvezetõje. 1967-ben 
meghívást kapott Párizsba, 1967-tõl 1970-ig 
a Sorbonne vendégtanára. Ideológiai moz- 

 
 
 
 
 

 
zanatoktól sem mentes ne-
hézségei hatására 1971-ben 
végleg Párizsban telepszik 
le, nyugdíjba vonulásáig 
a CNRS kutatóprofesszora 
(directeur de recherche). A 
magyarországi tudományos 
élettel azonban sohasem 
szûntek meg a kapcsola-
tai: folyamatosan publikált 
magyar nyelvtudományi, 
irodalomtudományi és pszi-
choanalitikai folyóiratokban 
is, elõadásokat tartott, részt 
vett hazai konferenciákon. 
Tagja volt számos hazai és 

külföldi tudományos társaságnak. A Magyar 
Tudományos Akadémia 1990-ben választotta 
külsõ tagjai közé.

Munkásságából két, egymással összefüggõ 
elmélet kidolgozása emelkedik ki, amelyek 
egyben nemzetközi elismertségének és 
tudományos hatásának forrásai is. A nyelvi 
jel demotivációjának és remotivációjának 
elmélete a nyelv genezisének folyamatával 
hozza kapcsolatba a nyelvhasználat egyedi 
tényeinek mûködési mechanizmusát. Fó-
nagy ezt a kapcsolatot a nyelvtörténet és 
egyidejûleg a szinkron nyelvi folyamatok 
adataival dokumentálja.

A fentivel rokon a ’kettõs kódolás’ elmé-
lete, a nyelvi közlés archaikus és a szorosabb 
értelemben vett ’jel’ természetû összetevõ-
jének egyidejû jelenlétét bizonyítja a köz-
lésben. 

Ez a két gondolat vörös fonálként vonul 
végig munkásságán az 1963-ban megjelent 
Die Metaphern in der Phonetiktõl (Mouton, 
Den Haag; a könyv átdolgozott változata fran-
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cia nyelven 1980-ban jelent meg Kanadában: 
La métaphore en phonétique. Didier, Ottawa), 
az 1982-ben született Situation et significati
onon (Benjamins, Amsterdam) és az 1991-ben 
publikált La vive voix-n át (Payot, Paris, bõvített, 
átdolgozott változat) egészen a 2001-ben nap-
világot látott fõ mûvéig, a Languages within 
Language (Benjamins, Amsterdam) címû 
könyvéig. Utolsó nagyobb szabású munkája 
a nyelvi változás kérdéseivel foglalkozik, 
amelynek megjelenését már nem érhette meg 
(Dynamique et changement. Párizs).

Fónagy gyakran hangsúlyozta, hogy a 
hétköznapi beszéd – a költõi nyelvvel szem-
ben – nem különösen kreatív. Igen gyakran 
használunk sztereotipikus  megnyilatkozáso-
kat, ún. ’helyzetmondatokat’, amelyeknek 
sajátos tulajdonságait, létrejöttét, funkcióját 
õ vizsgálta elõször részletesebben. 

A magyar nyelvtudomány szempontjából 
különlegesen fontosak Fónagy hangtani 
munkái. Kandidátusi értekezésében a hang-
változás dinamikus struktúráját írja le, majd 
számos tanulmányban foglalkozik a magyar 
nyelv hangtani sajátosságaival (a szótag 
problémájával, a hangerõvel, a hangsúllyal, 
a beszédsebességgel, a ritmussal, a nyomaték-
kal, a hanglejtéssel, a zárhangok, réshangok, 
affrikáták hangszínképével, a nyomaték és 
jelentés összefüggéseivel, a fonémák disztri-
búciójával). Fónagynak köszönhetõen a 
magyar hangtani kutatások már a 60-as 
években nemzetközi színvonalon folyhattak. 
Mivel a hazai tudományos élettel sohasem 
szakadt meg a kapcsolata, munkái nagyban 
befolyásolták a magyar hangtani kutatások 
késõbbi alakulását is. 

Fónagy munkásságának fontos területe 
a költõi nyelv vizsgálata is. Foglalkozott a 
stílus problémájával, a metaforával, a költõi 
nyelv szerkezeti tulajdonságaival. Az ezeket 
és hasonló kérdéseket tárgyaló munkái több-
nyire a Világirodalmi Lexikon-ban jelentek 
meg (lexikonbeli cikkei mind tanulmány ér-
tékûek; hogy csak néhány példát említsünk: 

ma is alapvetõ és még a szakember számára 
is nélkülözhetetlen munkának számít az Alle
gória, Chiazmus, Felsorolás, Gondolatalak
zatok, Hírérték, Íráskép, Írásjelek, Ismétlés, 
Metafora, Parallelizmus címû cikke). Átdol-
gozott, kibõvített változatuk könyv formájá-
ban A költõi nyelv címmel könyv alakban 
is megjelent (Corvina, 1999). A költõi nyelv 
nyelvészeti vizsgálata e munkák ismerete 
nélkül elképzelhetetlen.

Fónagy Iván munkássága a nyelvtudo-
mány szinte minden fontosabb területét 
felöleli. Nála nem különülnek el élesen 
egymástól a különbözõ részdiszciplínák: 
együtt vizsgálja a fonetikai, fonológiai és 
jelentéstani szempontokat; nem választja 
el egymástól a szinkróniát és a diakróniát; 
nincs külön szemantika és pragmatika. A 
köznyelv mellett minden szinten szerephez 
jutnak a költõi nyelv szempontjai is, ez teszi 
különösen élvezetessé munkáinak olvasását. 
És persze nyelvtudományi fejtegetéseiben a 
mélylélektan is állandóan jelen van. Fónagyra 
a nyelvtudományi problémák komplex meg-
közelítése a jellemzõ, ez teszi utánozhatat-
lanná, sajátosan fónagyivá minden munkáját. 

Fónagy publikációs jegyzéke közel há-
romszáz tételt tartalmaz. Publikált magyarul, 
franciául, németül, angolul, olaszul, portu-
gálul. A magyar nyelvészeti folyóiratokon kí-
vül  olyan vezetõ nemzetközi folyóiratokban 
jelentek meg általános nyelvészeti munkái, 
mint a Lingua, Semiotica és Langages, fone-
tikai tanulmányai pedig olyan folyóiratokban, 
mint a Journal of Phonetics, Travaux de 
Linguistique et Phonétique és a Phonetica. 
Neve nem volt ismeretlen a nemzetközi 
pszichoanalitikai irodalomban sem. Tanul-
mányai jelentek meg az International Jour
nal of Psychoanalysis, Psychoanalysis and 
Contemporary Thought, Nouvelle Revue de 
Psychanalyse nívós folyóiratokban. Jellemzõ 
egész munkásságára annak a tanulmánynak 
a címe, amelyet fiával, Peter Fonagy-val, a 
kognitív pszichoanalízis nemzetközi hírû 
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mûvelõjével együtt írt: Communication with 
Pretend Actions in Language, Literature and 
Psychoanalysis: a kommunikáció különbözõ 
fajtái nyelvészeti, irodalomtudományi és 
pszichoanalitikai szempontból. Három tudo-
mányt mûvelt komplex, interdiszciplináris és, 
tegyük hozzá, utánozhatatlan módon. 

Fónagy szeretett tanítani, de idehaza 
nemigen volt erre lehetõsége. Párizson kívül 

azonban tanított az Egyesült Államokban, 
Ausztráliában és Svédországban. Tanítványai 
tisztelték, szerették. Párizsban is leginkább 
volt tanítványaival volt kapcsolata. Haláláig a 
párizsi élet nyüzsgésétõl távoli elõvárosi ott-
honában dolgozott visszavonultan. Kedves 
egyénisége sokunknak fog hiányozni.    

Kiefer Ferenc
az Akadémia rendes tagja




