
RÁCZ ENDRE 

A MAGYAR NYELVTUDOMÁNY HELYZETE, EREDMÉNYEI ÉS 
TERVEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ EGYETEMI OKTATÁSRA 

1. Azt a feladatot kaptam, hogy mintegy ötven perc alatt ismertessem 
a magyar nyelvtudományi kutatásokat, eredményeket és terveket, különös 
tekintettel a nyelvészeti diszciplínák egyetemi oktatására. 

Az ismertetendő terület - amelyet az említett korlátozás inkább csak 
növel, mint csökkent - olyannyira hatalmas, hogy kénytelen vagyok egyéb 
korlátokat vonni, időben is, térben is. Tehát csak a 80-as évek magyar 
nyelvtudományáról szólok, ezen belül is csupán a hazai vizsgálódásokról, 
a magyar nyelvre irányuló itthoni munkálatokról, mindenekelőtt a magyar 
nyelvészeti alapkutatásokról és szintézisekről. Az előzetes megbeszélés 
szerint az általános és az alkalmazott nyelvészet kérdéseiről Szépe György 
kollégám nyújt tájékoztatást. 

2. Tematikánknak megfelelően előbb a magyar nyelvészeti diszciplínák 
egyetemi oktatásáról szólok, s ehhez illesztem az egyes résztárgyakra vo-
natkozó kutatások problematikáját. Ilyen szempontból is különösképpen 
kedvező az a helyzet, hogy éppen a most induló szemeszterben lép életbe a 
magyar nyelvészet egyetemi oktatásának több éven át vitatott és meg-
vitatott — s immár jóváhagyott — reformprogramja. 

A magyar nyelvészet egyetemi oktatásában továbbra is a leíró, illetőleg 
a történeti grammatika foglalja el a központi helyet, kiegészítve hangtani és 
szókészlettani ismeretanyaggal. 

Felmerült — nem is első ízben — olyan javaslat, hogy vonjuk össze a 
leíró és a történeti vizsgálódásokat, induljunk ki a mai magyar nyelv rend-
szeréből, s az egyes részrendszerek mai állapotának bemutatásához közvet-
lenül kapcsolódjék annak a történeti folyamatnak a végigkövetése, amely-
nek során a mai rendszer, illetőleg részrendszerek kialakultak. Tudománytör-
téneti vonatkozásban talán már meg is érett a helyzet a szinkróniának és a 
diakróniának egy ilyen szintézisére, amelynek egyik hasznos mellékterméke 
lehetne a szűkös idővel való termékenyebb gazdálkodás, nem is beszélve a 
didaktikai előnyökről. 

Ezt a javaslatot azonban az illetékes bizottság hosszas fontolgatás után el-
vetette, elsősorban azért, mert egy ilyen oktatási rendszer a leíró és a törté-
neti nyelvészetben egyaránt otthonos, elméletileg is jól felkészült tanáro-
kat, előadókat és szemináriumvezetőket kíván meg, ehhez azonban nincse-
nek meg a személyi feltételek. Azt a problémát pedig, amely a két aspektus 
szétválasztásával mindig is együtt jár, tudniil l ik hogy a leírás vagy a történet 
kapja-e meg az időbeli elsőbbséget a tanterven belül, úgy igyekeztünk áthi-
dalni, hogy ugyan továbbra is a nyelvtörténet marad az indító tárgy, de ezt 
kis fáziseltolódással nyomon kíséri a mai magyar nyelv vizsgálata. 
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3. A tantervben mindez úgy tükröződik, hogy „ A magyar nyelv törté-
nete" című tantárgy oktatása — a 7. félévben sorra kerülő korszakonkénti 
összefoglalástól eltekintve — a 2. és a 3. szemeszterre öszpontosul, s ezt már 
a 3. félévtől kezdve nyomon követi „ A magyar nyelv" című tantárgy, ösz-
szesen 5 féléven keresztül, egészen a hetedikig. Ezek a tantárgyak a gram-
matikán kívül a szókészlettant is felölelik, s így a nyelvtörténetre összesen 
heti 7 óra, a mai magyar nyelvre pedig összesen heti 10 óra jut. Gyakorlati 
okokból azonban mindkettőt megelőzi a leíró hangtan, már az 1. félévben. 

Az oktatás gerincében álló tantárgyak mellett még a következő magyar 
nyelvészeti diszciplínák kapnak helyet a tantervben: szociolingvisztika a 
4. félévben heti 2 órában, az 5. félévben pedig heti 1 órában; stilisztika és 
nyelvművelés a 6. és a 7. félévben heti 2—2 órában; szövegtan a 8. félév-
ben, heti 2 órában; a magyar nyelvtudomány története a 9. félévben heti 
1 órában; tovább a speciális kollégiumok és szemináriumok széles hálóza-
ta, részben kötelező jelleggel. 

A nem szorosan vett magyar nyelvészeti tárgyak közül a következők 
egészítik ki a bemutatott képzési tervet: általános nyelvészeti ismeretek — 
különféle résztárgyak formájában — az 1., 2., 5. és 9. félévben; uralisztikai 
ismeretek az 1—4. félévben; az anyanyelvi oktatás módszertana a 9. félévben. 

A tanárképző főiskolák tanterve többé-kevésbé igazodik az egyetemeké-
hez, így közelebb kerül egymáshoz az általános iskolai és a középiskolai 
tanárképzés, s könyebbé válik az átáramlás a két intézmény között. A buda-
pesti tanárképző főiskola máris az ELTE főiskolai karaként működik. A 
pécsi Janus Pannonius Tudományegyetemen pedig kísérlet folyik az egysé-
ges tanárképzésre, speciális tantervvel. 

4. A következőkben ismertetni fogom a legfontosabb egyetemi diszcip-
línák tematikáját, s rögtön hozzájuk kapcsolom szaktudományunk iái* ide-
vágó eredményeit, terveit. 

4.1. Kezdjük „ A m a g y a r n y e l v t ö r t é n e t e " című tantárggyal! 
Tematikája a történeti szótannal indít, ami a jelentéstörténetet és a szó-
készlet történetét foglalja magába, ide értve a tulajdonnevek történetét is 
(a tulajdonnév-kutatásról később még szólni fogok). A szótörténetet a tör-
téneti grammatika követi: a morfémák története, a szófajtörténet, a törté-
neti szintagmatan, a történeti mondattan és szövegtan. 

A magyar nyelvtörténet oktatását tudományosan a magyar nyelvészet 
jelenlegi két legnagyobb vállalkozása alapozza meg, illetőleg segíti a közel-
jövőben. 

4.1.1.Ami a magyar s z ó k é s z l e t t ö r t é n e t é t illeti, végre el-
mondhatjuk, hogy az akadémiai nagyszótárnak, pontos névvel „ A magyar 
irodalmi nyelv nagyszótáráénak az ügye kimozdult a holtpontról: az akadé-
mia elnöksége elfogadta a Nyelvtudományi Intézet új javaslatát. 

Az elmúlt 90 év keserves tapasztalatai megmutatták, hogy ilyen hatalmas 
munkát csak gépi segítséggel lehet elvégezni. A Nyelvtudományi Intézet 
szótári osztályán, Papp Ferenc vezetésével meginduló munkálat két fázisból 
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áll. Az első feladat egy körülbelül tízmillió szóadatot tartalmazó archívum 
létrehozása, teljesen új gyűjtéssel. Csak később fog tisztázódni, mi legyen 
az eddigi gyűjtés mintegy 5 milliónyi szóanyagával. 

Az új anyaggyűjtés adatrögzítő géppel készül, az adatok tárolása pedig 
nem cédulákon, hanem a számítógép memóriájában történik. A munkálat 
második fázisában az első mozzanat, a tulajdonképpeni előszerkesztés, az 
összegyűjtött szóanyagnak szótári szavak szerinti csoportosítása ugyancsak 
gépi úton megy végbe. 

A szótár a tágabb értelemben vett irodalmi nyelv szóanyagát fogja tartal-
mazni, a könyvnyomtatás korától kezdve egészen napjainkig. A munkálat 
első fázisa, a mintegy tízmillió adat gépi rögzítése a megfelelő szövegkör-
nyezettel együtt előreláthatólag 6 - 7 évet vesz igénybe. Az akadémia el-
nöksége máris biztosított e célra 7 millió forintot. — A gépi feldolgozást 
egyébként jól segíthetik a magyar széppróza gyakorisági szótárának a készí-
tésében szerzett idevágó tapasztalatok. 

A nagyszótári munkálatok ugyan csak később gyümölcsöztethetők az 
egyetemi oktatásban, de a szótörténet más produktumai máris hasznosít-
hatók. Elkészült és rövidesen megjelenik a TESz. mutatója, előkészületi 
stádiumban van az új mozzanatokat is tartalmazó német nyelvű változat 
(a kézirat előreláthatólag 1987-re lesz készen). Megjelent Berrár Jolán és 
Károly Sándor szerkesztésében a Régi magyar glosszárium (Bp., 1984.), a 
szótárak, szójegyzékek és glosszák egyesített szótára (1290—1604), ez 
könnyen hozzáférhetővé és felhasználhatóvá teszi az eddig szanaszét lévő 
szóanyagot. A József Attila Tudományegyetemen elkészült és kiadásra vár 
a Müncheni Kódex magyar-latin és latin-magyar szójegyzéke. S ha már szó-
tárakról beszélünk, hadd említsem, hogy nemsokára kézbe vehetjük a Petőfi 
Szótár harmadik, befejező kötetét. Több írói szótár készítése —legalábbis 
az akadémiai intézetben — nincsen tervbe véve. 

A szótárak mellett nagyszabású szótörténeti monográfiák is születtek. 
1982-ben három ilyen munka is megjelent, mégpedig a következők: Bakos 
Ferenc: A magyar szókészlet román elemeinek története; Mollay Károly: 
Német— magyar nyelvi érintkezések a XVI. század végéig; Farkas Vilmos: 
Görög eredetű latin elemek a magyar szókincsben. Farkas Vilmos egyéb-
ként 1984-ben védte meg „Keleti eredetű nemzetközi elemek a magyar szó-
kincsben" című akadémiai doktori értekezését, de ennek megjelenése még 
várat magára. 

4.1.2.Ami a nyelvtörténeti tantárgy második részét, a t ö r t é n e t i 
g r a m m a t i k á t , ennek oktatását és kutatását illeti, itt jelentkezik a 
második nagyszabású vállalkozás: a magyar nyelv történeti nyelvtanának a 
létrehozása. Megírását mindenekelőtt az a körülmény indokolja, hogy bár a 
történeti nyelvtan nálunk korábban sem volt mostohagyerek, eleddig még-
sem jelent meg egy viszonylag teljes magyar történeti grammatika. Erre a 
szintézisre pedig már mindenképpen megérett az idő. Szintézisünk az eddigi 
- szinte már áttekinthetetlen - publikációk, eredmények egységbe fogla-
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lásán kívül felhívja a figyelmet a kutatásnak azokra a fehér foltjaira, amelye-
ket részben a grammatika megírása során, részben pedig majd azután be 
kell tölteni. Megjelenéséből sokat profitálhat a finnugrisztika s általában 
a nemzetközi nyelvtudomány, hiszen egy olyan finnugor nyelv grammati-
kájáról van szó, amely a legrégibb nyelvemlékes forrásokkal rendelkezik. 

Új módszerek kidolgozását is szükségessé teszi egy ilyen szintézis: az 
egyes korok ábrázolásában a szinkrón és a diakrón tárgyalásmódnak olyan 
egyesítését, amelyben minden egyes fejezet az adott kor nyelvállapotát 
igyekszik bemutatni a fő szerkezeti sajátosságok leírásával, a nyelvállapot 
tágabb kereteibe való beillesztéssel, s ebben a leírásban tekintetbe veszi a 
vizsgált korszakban lezajló grammatikai változásokat, a kezdődő vagy el-
múló jelenségeket. A korszakokat átfogó, ezeken túlnyúló rendszerfejlő-
dést pedig az egyes szakaszokról készült szinkronikus metszetek egymásra 
vetítésével kívánjuk megragadni. 

A készülő grammatika az ősmagyar kor rekonstruálható nyelvállapotára 
mint előzményre támaszkodva, az ómagyar kortól a XIX. század végéig tar-
tó periódusok sorát fogja felölelni. Három részből áll: a morfémák teljes 
(tehát nemcsak alaktani) problematikáját tartalmazó morfematikai rész-
ből, azután a szintagmák és a mondatok tanát egyaránt magába foglaló 
mondattani, végül pedig az újdonságot jelentő szöveggrammatikai részből 
(ez utóbbi — mint címéből is kiderül — nem vállalja magára a teljes történeti 
szövegtant, csupán ennek grammatikai vonatkozásait). 

A munkálat akadémiai főosztályi szinten kiemelt téma, felelőse Benkő 
Loránd. Két — egymással szorosan együttműködő — kutatóhelyre van tele-
pítve: a morfematikai rész az ELTE magyar nyelvtörténeti és nyelvjárás-
tani tanszékére (itt a témafelelős E. Abaffy Erzsébet), a mondattani és a 
szöveggrammatikai rész pedig a Nyelvtudományi Intézet magyar nyelv-
történeti és dialektológiai osztályára (itt a témafelelős Rácz Endre). A két 
munkahelyen összesen mintegy 25 kutató foglalkozik a tervtémával, közöt-
tük sok fiatal egyetemi oktató, egyetemi és intézeti tudományos munka-
társ. 

Jelenleg az ősmagyar előzményeket is magában foglaló korai ómagyar 
kor és a XIV. század elejétől a XVI. század első harmadáig számított kései 
ómagyar kor áll a kutatások előterében. Az adatgyűjtés a korai kisebb szö-
vegemlékek, glosszák, a kódexek, eredeti magyar nyelvű levelek, versek és 
egyéb iratok területéről sok friss anyagot tárt fel, nem egy esetben kor-
szerű szövegkiadásokra támaszkodva, amelyek Benkő Lorándnak majd még 
említendő monográfiájában, valamint a Codices Hungarici sorozat kötetei-
ben álltak rendelkezésünkre: ezeknek többsége magyar szöveg mellett közli 
a semmiképpen sem mellőzhető latin mintákat. Ebből a szempontból is 
örvendetes, hogy a Codices Hungarici sorozat tovább bővült a VI I I . kötet-
tel, mégpedig a grammatikaíró munkaközösség számára elsőrendű fontos-
ságú Jókai Kódex kiadásával, amely 1981-ben jelent meg, P. Balázs János 
munkájaként. Ugyanő számos más latin minta hozzáférhetővé tételével s 
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részben felfedezésével támogatja a fejezetszerzőket. 
Már az adatgyűjtéssel párhuzamosan sor került számos próbafejezet ki-

dolgozására, valamint ezeknek — és a grammatika koncepciójának — nyilvá-
nos megvitatására. Jelenleg a munkálatok olyan ütemben folynak, hogy a 
tervperiódus végére jórészt elkészülhet a teljes ómagyar kort felölelő 1. kö-
tetnek a nyers kézirata; a megszerkesztett kézirat előreláthatólag 1987-ben 
nyomdába kerülhet. Egyes részeredmények azonban máris publikálva van-
nak, többségük a „Tanulmányok a magyar nyelv múltjáról és jelenéről',' 
című könyvben, amely az ELTE kiadásában 1981-ben jelent meg, Benkő 
Loránd 60. születésnapjára. Itt olvashatók egyebek között E. Abaffy Er-
zsébet, S. Hámori Antónia, J. Papp Zsuzsanna, Haader Lea, Korompay 
Klára, Zelliger Erzsébet, A. Molnár Ferenc és Szekfű Mária cikkei; de több 
innen fakadó közlemény látott napvilágot a Magyar Nyelv utóbbi évfolya-
maiban, elsősorban E. Abaffy Erzsébet (76: 165-75, 1980.; 77: 20-33, 
1981.; 78: 153-9, 416-25, 1982.; 80: 291-7, 1984.), D. Bartha Katalin 
(76: 412-27, 1980.), S. Hámori Antónia (77: 148-58, 1981.), R. Hutás 
Magdolna (77: 436-40, 1981.; 79: 219-9, 1983.) és D. Mátai Mária (80: 
297-304, 1984.) tollából. Magáról a munkálatról pedig bővebb tájékozta-
tót olvashatunk a Magyar Nyelv 1984. évi 2. számában. 

A történeti grammatika kutatása és oktatása ezek mellett sőt ezek előtt 
nagyban támaszkodhat Benkő Loránd impozáns monográfiájára (Az Árpád-
kor magyar nyelvű szövegemlékei. Bp., 1980.), valamint Bárczi Géza poszt-
umusz művére (A Halotti Beszéd nyelvtörténeti elemzése. Szerk.: E. Abaffy 
Erzsébet és Abaffy Csilla. Bp., 1982.). 

4.2.Rátérünk a második egyetemi főtárgyra, „ A m a i m a g y a r 
n y e l v " című kollégiumra. Ez szintén szókészlettani és grammatikai rész-
re oszlik, csupán a sorrend cserélődik fel: előbb—jóval nagyobb arányban— 
a grammatika oktatására kerül sor, s csak azután a szókészletére. 

4.2.1. A g r a m m a t i k a tanterve a nyelvi szintek szerint építkezik. 
Bevezetésében ismerteti ezeket a szinteket, visszatekint a fonémaszintre 
(hiszen — mint említettük —a leíró hangtan oktatása már előbb végbement), 
és előretekint a szövegszintre (a szövegtan ugyanis később lép be az okta-
tásba, külön tantárgyként). A bevezetés ezután a (mai magyar) nyelvi 
rendszer és a szinkrón vizsgálat elvi kérdéseit taglalja, majd megadja a jelen-
téstani alapvetést. Mindezek után - az alaki és a jelentésbeli oldal együttes 
tárgyalásával — következik a morfématan, majd a lexématan (elsősorban a 
szófajok kérdésköre), utána pedig a más nyelvtanokban oly gyakran el nem 
különülő szintagmatan, s végül a mondattan. 

4.2.1.1. A leíró grammatikának ez a szintek szerinti fölépítése eltér a 
még forgalomban levő tankönyvek (A mai magyar nyelv) koncepciójától, 
szerkezetétől. Ez a tankönyv tulajdonképpen 1968-ban jelent meg, későb-
bi kiadásai csaknem változatlanok. így — tekintettel a leíró nyelvtan kuta-
tásának rendkívüli felgyorsulására — mindenképpen szükség van egy új le-
író magyar nyelvtani egyetemi tankönyvnek a kidolgozására. Ennek érdeké-
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ben az ELTE mai magyar nyelvi tanszékének leíró nyelvtani csoportja kü-
lönböző egyetemi segédkönyvek, tanulmánygyűjtemények kiadásával fo-
lyamatosan támogatja a hallgatókat és az oktatókat, közöttük a leendő 
tankönyvírókat. Az alaktannal és a szófajtannal, illetőleg a mondattannal 
foglalkozó tanulmánygyűjtemények már a 70-es években megjelentek, a 
továbbiakról később kívánok szólani. Ilyen előkészületek után megindulhat 
a szervezett kutatás. 

Az ELTE mai magyar nyelvi tanszéke mindamellett nincs könnyű hely-
zetben. Mint az egyetlen ilyen tanszéktől, joggal várja tőle a többi egyetem 
is egy korszerű magyar leíró nyelvtan elkészítését. Tanszékünkön azonban 
az utóbbi években a grammatikai kutatás háttérbe szorult a stilisztikaival 
szemben, s így kevés a nyelvtanos szakember. Ez a helyzet azonban a kö-
zeljövőben remélhetőleg változni fog, s így a tanszék — külső erők bevoná-
sával — a következő három év alatt a szintek szerint felépülő grammatiká-
ból elkészítheti — legalábbis jó részben — a szintagmatant, amelyben 
fontos szerepet kap a szófajok bővíthetősége. A Rácz Endre vezetésével 
dolgozó leíró nyelvtani csoport a minisztériumi pályázat keretében ehhez 
bizonyos anyagi segítséget is kap. 

Az ELTE-nek ez a műhelye a klasszikus alapvetésű grammatika megújí-
tásának a jegyében dolgozik, annak az imént felvázolt kereteibe kívánja 
beépíteni az újabb kutatások szilárdnak bizonyuló eredményeit, sikeresnek 
mutatkozó módszereit (pl. a transzformációs analízist). Erről a koncepció-
ról részletesen szóltam „ A magyar nyelvtani kutatások helyzete és felada-
tai" című előadásomban a magyar nyelvészek III. nemzetközi kongresszu-
sán; az előadás „ A magyar nyelv grammatikája" című kötetben olvasható 
(NytudÉrt. 104. sz. 61-75 , 1980.), német nyelvű változata pedig az ELTE 
Annales: Sectio Linguistica című sorozatának a 11. kötetében (11—30, 
1980.). — Egy ehhez közel álló grammatikai tervezet látott napvilágot a 
„Dolgozatok a magyar leíró nyelvtan köréből" című ELTE-kiadványban 
(NytudDolg. 33. sz., 1982), szerzője az ugyanehhez az iskolához tartozó 
Gaál Edit, s ugyanitt olvasható Berrár Jolán korszerű szófajtani kon-
cepciója, amelyre szintén építeni kívánunk. 

Az elkészítendő tankönyv sokat profitálhat a hasonló felfogást valló más 
kutatók eredményeiből is. Közöttük elsősorban a friss nyelvi változások 
iránt oly fogékony Tompa Józsefet (vö. pl.: MNy. 76: 394-412, 1980.; 
78: 8 - 1 9 ; 1982.) továbbá Sebestyén Árpádot és Velcsov Mártonnét kell 
megemlítenünk (ő történeti grammatikai cikkeivel is kitűnik; vö.: MNy. 77: 
308-15, 1981.; NéprNytud. 26 :143-60, 1982.). 

4.2.1.2. Egy teljes, korszerű leíró nyelvtan kidolgozása a tudományszer-
vezés mai körülményei között természetesen nem a szűkös személyi és anya-
gi lehetőségekkel küszködő egyetemi tanszékektől, hanem elsősorban az MTA 
N y e l v t u d o m á n y i I n t é z e t é t ő l várható, hiszen ott készült a 
korábbi szintézis, „ A mai magyar nyelv rendszere" című leíró nyelvtan is. 
A sajátos viszonyok következtében egy ilyen munkálat most már nem foly-
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hat az intézet mai magyar nyelvi osztályán, tudniil l ik ott a grammatikai 
alapkutatásokat teljesen háttérbe szorította a nyelvművelés, még nagyobb 
mértékben, mint egyetemünkön a stilisztika. így állt elő az a különös hely-
zet, hogy — némi átszervezések következtében is — a leíró magyar nyelv-
tani kutatásokkal szervezett formában az intézet általános nyelvészeti osz-
tálya foglalkozik 

Itt van kidolgozásban — Kiefer Ferenc vezetésével — a „ F e j e z e t e k 
e g y s t r u k t u r á l i s m o n d a t t a n b ó l " című tervmunka, amely 
előkészítheti a nagyobb szintézist, s jobban bekapcsolhatja leíró munkála-
tainkat a nemzetközi tudományos élet vérkeringésébe. Ezért a fejezetek 
kiválogatásában a munkaközösséget egyrészt az a szempont vezette, hogy a 
magyar mondattan legfontosabb, legjellegzetesebb vonásairól átfogó képet 
tudjon adni, másrészt az a törekvés, hogy felhasználja, sőt a magyar nyelvi 
sajátságok figyelembevételével tovább finomítsa a modern grammatikael-
méletet és módszertant. 

így a következő fejezetek vannak tervbe véve (egy részük teljesen vagy 
vázlatosan el is készült,és nyilvános vitára is került): A főnévi csoport belső 
szerkezete (szerzője: Szabolcsi Anna); Vonzatok és szabad határozók az 
egyszerű mondatokban (sz.: Komlóssy András és Farrell Ackerman); Az 
egyszerű mondat szórendje (sz.: É. Kiss katalin); A magyar aspektusrend-
szer (sz.: Kiefer Ferenc); A hogy kötőszós mellékmondatok (sz.: Kenesei 
István); A vonatkozó mellékmondatok (sz.: Kenesei István); A mellérende-
lés (sz.: Bánréti Zoltán); A modalitás (sz.: Kiefer Ferenc). 

Valamennyi fejezet igényes elméleti alapvetésű lesz, de a munkaközösség 
— bár törekedett rá — egyelőre nem tudott kidolgozni egységes elméleti 
platformot. É. Kiss Katalin próbafejezete, amely „A magyar mondatszer-
kezet generatív leírása" című disszertációján alapul (NytudÉrt. 116. sz., 
1983.) tekintetbe veszi a magyar nyelvtudományi előzményeket, sa gene-
ratív nyelvelméletet egy jelentős vonatkozásban meg is újítja, mindamellett 
a generatív módszer tekintetében jóval ortodoxabb, mint Szabolcsi Anná-
nak a magyar előzményekre ugyancsak, az idegen nyelvek tanulságaira 
pedig még jobban építő felfogása, amely a szerző fogalmazása szerint „a 
megfigyelhető felszíni formától meglehetősen távol álló, elsősorban az 
értelmezéshez szükséges alapvető viszonyokat rögzítő mélyszerkezetek 
helyett mintegy — potenciálisan felszíninek— nevezhető kiinduló szerkeze-
teket használ, amelyeken a transzformációk és más szabályok viszonylag 
csekély változtatásokat eszközölnek". Más fejezetek (pl. Kiefer Ferencéi) 
jobban építenek a modális logikára, ugyanez nyilvánul meg Bánréti Zoltán-
nak „ A megengedő kötőszók szintaxisáról és szemantikájáról" című kandi-
dátusi disszertációjában, amely szorosan kapcsolódik a tervtémájához 
(NytudÉrt. 117. sz., 1983.). 

Örvendetes azonban, hogy szinte minden fejezetíró úgy kíván fogalmaz-
ni, hogy mondanivalója a más iskolázottságú nyelvészek számára is világos 
legyen, s a formai apparátust nem szükségszerűen, illetőleg inkább csak ösz-
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szefog la lésképpen alkalmazza. 
A tanulmánykötet kézirata 1985-re fog elkészülni, s nagyon fontos, hogy 

ehhez egy másik kiadvány is csatlakozik, amely ismerteti a munkálat el-
méleti-módszertani vitáit, eredményeit, sőt az elkészítendő teljes nyelvtan 
koncepcióját is. Persze azért jobb lenne, ha a morfológia köréből is készül-
nének fejezetek, mert az alkalmazott nyelvelmélet próbája, továbbfejlesz-
tése, esetleges korrekciója a magyar alaktannal kapcsolatban ugyancsak nem 
volna érdektelen. 

4.2.1.3.Az általános nyelvészet — úgy látszik — egy másik kutatóhelyen 
is a magyar leíró grammatika vizsgálatára összpontosít. A z E L T E á l t a -
l á n o s n y e l v é s z e t i t a n s z é k é n Zsilka János — akinek nézeteiről 
és újabb műveiről föltehetőleg még szó esik — kisebb létszámú kutatócso-
portot szervezett „ A nyelvi mozgásformák dialektikája" elnevezésű témá-
ban. A csoport munkájaként eddig két sokszorosított kiadvány jelent meg, 
a magyar igék jelentéselemzése köréből (Jelentéselemzések — a dictum 
köréből, 1983.). Ide kapcsolódik Horváth Katalin „Transzformációs cso-
portok a magyarban" című értekezése (NytudÉrt. 115. sz., 1983.), amellett 
Zsilka és H. Molnár Ilona kutatásaihoz csatlakozik Villó Ildikónak az 
afficiált tárgy és a határozó viszonyát elemző tanulmánya (ALH. 30: 
25-62, 1980.). 

Zsilka így megszűnt a magyar nyelvtudomány „nagy magányosa" lenni 
(vö. NytudÉrt. 104. sz. 70.), most viszont hasonló attribútumot a tanszék 
másik professzora, Antal László kaphatna. Ö 1980-ban védte meg „ A 
magyar nyelv szinkrón leírásának kérdései" című akadémiai doktori érteke-
zését, amely korábbi munkáján, az „Egy új magyar nyelvtan felé" című 
könyvecskéjén (Bp., 1977.) alapszik, de tovább is lép ennél. Magam mint 
az értekezés egyik opponense örömmel nyugtázhattam, hogy korábbi maga-
tartásával szemben a szerző sokat engedett merevségéből: képes szembenéz-
ni régebbi nézeteinek a gyengeségeivel, akceptálja mások kritikai észrevéte-
leit, ezeket felhasználva — formaközpontú alapállásának feladása nélkül — 
rugalmasan fejleszti tovább a szinkrón elemzésről kialakított koncepcióját, 
s elismeri a nyelvi tények több oldalról való megközelítésének a jogosságát, 
bár disszertációjában még mindig találhatók improvizációk, szellemes, de vé-
gig nem gondolt ötletek. Az utóbbi években a Magyar Nyelv hasábjain is-
mét sűrűn jelentkezik leíró nyelvtani cikkeivel; sajnos, ezeknek a többsége, 
főleg a feltételes mód jeléről (78: 409-15, 1982.) és a határozókról szólók 
(79: 1 - 9 , 1983.; 80: 160-7, 1984.) ismét korábbi merevségét tükrözik. 

4.2.1.4. A leíró nyelvtani kutatások palettája persze a bemutatottnál jó-
val színesebb. A teljesség igénye nélkül megemlítek még néhány témát, fő-
leg olyanokat, amelyek az izgalmas, de kevéssé vagy alig kutatott területe-
ket érintik. Ilyen például a m a g y a r s z ó r e n d újszerű kutatása, É. 
Kiss Katalin eredményeinek a finomítása (vö.: Varga László: MNy. 77: 
198-200, 1981.; 78: 159-69, 1982.; Hunyadi László: NyK. 83 :402 -8 , 
1981.); az előbbihez szorosan kapcsolódó a k t u á l i s m o n d a t t a g o-
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Iá s (vö.: Szabolcsi Anna: NyK. 82: 58-82, 1980.; Huszár Ágnes: Nyr. 
107: 87-100, 1983.); az a s p e k t u a l i t á s (vö. Wacha Balázs: Nyr. 
107: 149-65, 1983.), a magyar nyelvbeli h a t á r o z o t t s á g (vö. M. 
Korchmáros Valéria: Studia Uralo-altaica 19. sz., 1982.); a m o d a l i t á s 
(vö.: Varga László: MNy. 76: 331-8, 1980.; Kiefer Ferenc: NyK. 83: 
273-92, 1981.; MNy. 80: 160-7, 1984.; Szalamin Edit: MNy. 80: 167-77, 
1984.); továbbá az e g y e z t e t é s (vö. Rácz Endre: Nyr. 104: 257-73, 
1980.; 105: 134-45, 1981.; Tanulmányok a magyar nyelv múltjáról és 
jelenéről 211-8, 1981.; MNyTK. 160 sz. 231-4 , 1981.; Hagyományápolás 
és megújulás 141-61, 1982.; MNy. 79: 129-37, 416-20, 1983.). - S jó-
részt magyar anyagra épül Kiefer Ferenc akadémiai doktori disszertációja 
(Az előfeltevések elmélete. Bp., 1983.). 

Mindezek a szervezett munkálatok, egyéni publikációk, eredmények — 
hozzájuk számítva Rácz Endre és Szemere Gyula könyvének, a „Mondatta-
ni elemzésekének 2. bővített kiadását is (Bp., 1982.) - jól segítik a leíró 
magyar nyelvtan egyetemi oktatását, s persze a magyar nyelv sajátosságaira 
sokszor újszerűen rávilágító kontrasztív kutatások is, de ezekről szólani nem 
az én feladatom. 

4.2.2 „ A mai magyar nyelv" című tantárgy — mint említettük — a gram-
matikán kívül a s z ó k é s z l e t t a n t is felöleli, beleértve a frazeológiát 
is. Ezen a téren kevesebb az újság, de azért akad említenivaló. 1980-ban 
jelent meg az ELTE mai magyar nyelvi tanszéke kiadványsorozatának a 
harmadik darabja „Tanulmányok a mai magyar nyelv szókészlettana és je-
lentéstana köréből" címmel, Rácz Endre és Szathmári István szerkesztésé-
ben. E kötetben két tanulmány is olvasható Juhász Józseftől, aki 1980-ban 
védte meg „A maqvar frazeolóqiai eqyséqek osztályozása" című kandidátusi 
értekezését. Hasonló témával foglalkozik Rozgonyiné Molnár Emma 
1984-ben megvédett kandidátusi disszertációja, ez a magyar szólások és 
közmondások nyelvi-nyelvhasználati arculatát rajzolja meg. 

4.3 Mint említettük, „ A mai magyar nyelv" című kollégiumtól elkülö-
nül, s önálló tárgyként szerepel tantervünkben a s z ö v e g t a n . Ez a rész-
ben újszerű s még kiforratlan stúdium máris rendelkezik megfelelő kutatási 
háttérrel és oktatási segédlettel. 

Már a hetvenes években megjelent két szövegtani tanulmánygyűjtemény, 
1976-ban az Általános Nyelvészeti Tanulmányok 11. kötete, 1979-ben pe-
dig a kaposvári szövegtani konferencia előadásai „ A szövegtan a kutatásban 
és az oktatásban" címmel (MNyTK. 154. sz.). 

Az egyetemi oktatás reformjának előkészítése során, 1981-ben napvilágot 
látott az első magyar szövegtani összefoglaló munka, egyetemi jegyzet for-
májában, „Bevezetés a magyar nyelv szövegtanába" címmel, szerzője: Nagy 
Ferenc. Ennek tartalma előrevetíti a szövegtan egyetemi oktatásának tema-
tikáját. A következő kérdésekkel foglalkozik: a szövegtan előzményei és a 
mai helyzet; a szövegfajták; a szöveg szerkezete; szöveggrammatika; szöveg-
jelentéstan; a szöveg pragmatikai vonatkozásai; a szöveg mennyiségi viszo-
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nyai. Mint első kísérlet alapjában véve sikeresnek mondható, bár tovább kell 
finomítani és bővíteni, főleg az eléggé sovány szöveggrammatikai fejezetet. 
Szerzője, a napokban oly fiatalon elhunyt Nagy Ferenc már korábban is 
letette névjegyét ebben a tárgykörben: 1980-ban jelent meg: „Kriminalisz-
tikai szövegnyelvészet" című kandidátusi értekezése. 

A szövegtan oktatását jól segítheti az ELTE mai magyar nyelvi tanszéke 
kiadványsorozatának legújabb, negyedik darabja, amely „Tanulmányok a 
mai magyar nyelv szövegtana köréből" címmel 1983-ban jelent meg, Rácz 
Endre és Szathmári István szerkesztésében. A kötet 17 szerzőnek 15 kisebb-
nagyobb lélegzetű írását tartalmazza a szöveg fogalmának, a szövegtan 
rendszerbeli helyének, a szöveg fajtáinak, a szöveggrammatikának, a szöveg-
szemantikának és -pragmatikának, valamint a szövegstilisztikának kérdés-
köréből. Minthogy forrongásban levő tudományszakkal állunk szemben, a 
szerkesztők nem törekedtek a különböző felfogások összehangolására, a 
tartalmi és terminológiai ellentmondások feloldására. 

A szerzők sorában Derne László és Békési Imre a szegedi műhelyt képvi-
seli, azokat a statisztikai módszereket is alkalmazva a szövegtanban, ame-
lyet korábban Derne László a mondattanon belül fejlesztett ki, „Mondat-
szerkezeti sajátosságok gyakorisági vizsgálata" című munkájában (Bp., 
1971.). Békési Imrének 1982-ben megjelent „Szövegszerkezeti alapvizsgá-
latok" című kandidátusi értekezése ennek az iskolának kiemelkedő alkotá-
sa. A munka a bekezdésnyi terjedelmű szövegnek, az újsághírnek belső 
szerkezeti-logikai viszonyait elemzi. 

S hadd említsek meg — a teljessége igénye nélkül — még néhány olyan 
cikket, amely lényeges szövegtani problémával foglalkozik. Ilyen például 
Károly Sándornak „Mondat és megnyilatkozás" című írása (NéprNytud. 
24—25: 49—63, 1980—81.—, Dömötör Adriennek a magyar nyelv egyenes 
idézeteit vizsgáló cikke (Nyr. 107: 472-81, 1983.), Pléh Csabának az ana-
forával foglalkozó tanulmányai (Magyar Pszichológiai Szemle 38: 215—30, 
1981.; Nyr. 108: 208-18, 1984.), továbbá Kálmán Bélának „Szövegtan és 
tipológia" című akadémiai székfoglaló előadása, amely az Akadémiai Ki-
adónak „Értekezések, emlékezések" elnevezésű új sorozatában jelent meg, 
1984-ben. 

4.4 Az egyetemi reformtervben — a szövegtan mellett — szintén új tan-
tárgyként s ugyancsak nem előzmény nélkül ott szerepel a s z o c i o l i n g -
v i s z t i k a is. Ez a kollégium a társadalom és nyelv általános összefüggé-
sén túl a nyelv közelebbi, gyakorlati társadalmi vonatkozásaival foglalkozik: 
a társadalmasulás folyamatának nyelvi vetületeivel; a nyelv társadalmi ré-
tegeződésével; a belső nyelvváltozatokkal: az irodalmi és köznyelvvel, a 
szaknyelvekkel, a tömegkommunikáció nyelvével, a hobbinyelvekkel, az 
ifjúsági nyelvvel stb.; s természetesen ide olvad be a korábban külön rész-
tárgynak számító nyelvjárástan s ezzel kapcsolatban is a regionális köz-
nyelv kérdéscsoportja. 

A szociolingvisztikának külön tárgyként való kiemelése jól tükrözi prob-
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tematikájának időszerűségét, amely az idevágó tudományos kutatásokat 
is felgyorsította, s az érdeklődés előterébe állította. Nem véletlen, hogy a 
magyar nyelvészek 1983-ban megrendezett negyedik nemzetközi kong-
resszusa a magyar nyelvrétegeződésétválasztotta témául, sa következő kér-
déskörökkel foglalkozott: irodalmi és köznyelv; területi nyelvváltozatok; a 
szaknyelvek és csoportnyelvek. 

4.4.1 A kongresszus előadásai még kiadásra várnak, megjelent azonban 
egy másik jelentős - bár szűkebb tematikájú - tanácskozás, < az 1981 -i 
szombathelyi d i a l e k t o l ó g i a i szimpozion anyagát tartalmazó 
kötet, a Veszprémi Akadémiai Bizottság Értesítőjének 1982. évi 2. száma-
ként, Szabó Géza és Molnár Zoltán szerkesztésében. A szimpozion vitái az 
alábbi problémákra összpontosultak: a nyelvjárási monográfiák elvi és mód-
szertani kérdései; a nyelvjárástan a felsőoktatásban; a regionális tájszótárak-
nak, a szókészleti gyűjtésnek és feldolgozásnak a kérdései; a regionális 
nyelvatlaszok problémái. 

A szűkebb nyelvjárási tematikán belül más publikációk is megjelentek, 
más művek is készülőben vannak. 

A nyelvjárási monográfiák közül elsősorban Kiss Jenőnek ,,A rábaközi 
Mihályi nyelvjárásának hang- és alaktana" című kandidátusi értekezése (Bp., 
1982.) emelkedik ki, de örvendetes, hogy már a mondattan sem marad el-
hanyagolt terület a nyelvjáráskutatásban. Több idevágó cikken kívül ki-
emelendő Szabó Józsefnek „ A mondatszerkesztés nyelvszociológiai vizsgá-
lata a nagykónyi nyelvjárásban" című kandidátusi disszertációja (Bp., 
1983.), amely Demének már említett vizsgálati módszerét alkalmazza; s je-
lentős Kiss Jenőnek „Fejezetek a mihályi nyelvjárás mondattanából" című 
tanulmánya is (MNyTK. 164. sz., 1982.). 

Ami a tájszótárakat illeti: nyomdába került az „Ú j magyar tájszótár" 
2. kötete (a munka befejezésének tervezett időpontja 1988, ami persze nem 
azonos a megjelenés évével). A regionális tájszótárak sorozata Markó Imre 
Lehel „Kiskanizsai tájszótár"-ával gazdagodott (Bp., 1981.). 

A nyelvatlaszok körül is van friss mozgás. 1980-ban megjelent „ A magyar 
nyelvjárások atlaszának" mutatója; kandidátusi értekezésként (1982.) pe-
dig elkészült Rónai Balázs zselici nyelvatlasza. 

4.4.2 A nyelvjáráskutatással szoros kapcsolatban áll a viszonylag új s 
mindmáig vitatott (vö.: Kiss Jenő: M Ny. 76: 187-95, 1980.; Szabó Géza: 
MNy. 77: 341-7, 1981.; P. Lakatos Ilona: MNy. 77 :449-57, 1981.; Szabó 
József: MNy. 79: 86-91, 1983.; stb.) fogalomként jelentkező r e g i o n á -
l i s k ö z n y e l v i s é g , tehát a nyelvjárási sajátosságokat is magába 
építő köznyelvi nyelvhasználat. Korábban egy tanulmánygyűjteményt is 
szenteltek a regionális köznyelvi vizsgálatoknak (NytudÉrt. 100. sz., 1979.). 

Ebben a problémakörben előrehaladott vizsgálatok folynak több kutat-
tóhelyen. A Nyelvtudományi Intézet nyelvtörténeti és dialektológiai osz-
tályán befejezéshez közeledik két város - Pápa és Szombathely — regio-
nális köznyelvi sajátosságainak feldolgozása, Balogh Lajos vezetésével. A 
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munkálatokban részt vesznek a budapesti és a szegedi egyetem, valamint 
a szombathelyi főiskola tanszékei is. Az ELTE magyar nyelvtörténeti és 
nyelvjárástani tanszékén külön regionális köznyelvi vizsgálatok is folynak 
G. Varga Györgyi vezetésével, a mai magyar nyelvi tanszéken pedig a be-
szélt nyelvre vonatkozó kutatások, Keszler Borbála irányításával. 

A b e s z é l t n y e l v i (élőnyelvi) kutatások beépültek a Nyelvtu-
dományi Intézet új tervébe is, mintegy a regionális köznyelvi vizsgálatok 
kiszélesítéseként. Máris megalakult egy új kutatócsoport, J. Soltész Katalin 
vezetésével. A cél: empirikus rendszeres, elsősorban szociolingvisztikai 
jellegű adatgyűjtés — a hangtani sajátosságoktól egészen a szövegtaniakig — 
a mai magyar nyelv regionális változataiból és a városi, elsősorban a buda-
pesti beszélt nyelvből; a gépi adattárolás és nyilvántartás kísérleti kialakí-
tására; kismonográfia és tanulmánysorozat elkészítése a mai beszélt nyelv 
állapotáról, rétegeződéséről, fejlődési tendenciáiról. 

4.4.3 A c s o p o r t n y e l v i kutatások is föllendülőben vannak. Az 
ELTE nyelvtörténeti és nyelvjárási tanszéke — a Nyelvtudományi Intézet 
közreműködésével — sokszorosított kiadványsorozatot indított el 1980-ban, 
„Magyar csoportnyelvi dolgozatok" címmel. A sorozatnak eddig 16 száma 
jelent meg. A vidéki kutatóhelyek közül a szegedi egyetemen a jogalkotás 
nyelvére, a nyíregyházi főiskolán pedig az ifjúság nyelvére irányuló vizsgá-
latok folynak. A Nyelvtudományi Intézet mai magyar nyelvi osztálya a 
tömegtájékoztatás nyelvével foglalkozik szervezett formában, ugyanitt 
szaknyelvi kutatások is folynak. 

Fontos esemény, hogy megjelent a magyar szaknyelvkutatás bibliográfiá-
ja (ELTE NytudDolg. 31. sz., 1980.; szerk.: Csörögi István és Nagy Ferenc). 

4.5 A szociolingvisztikai aspektus erőteljesebb bevonásával dúsult fel a 
külön egyetemi tantárgyként nem szereplő, de a speciális kollégiumok 
egyik kedvelt témáját jelentő n é v t u d o m á n y , amelynek a magyar 
nyelvészeti kutatásokban is nagy hagyománya van, így mindenképpen meg-
érdemli, hogy néhány mondat erejéig kitérjünk rá. Erre annál inkább itt az 
alkalom, mert 1980-ban zajlott le a tudományszak jelentős seregszemléje, a 
Veszprémben megrendezett III. országos névtudományi konferencia. 
Anyaga Hajdú Mihály és Rácz Endre szerkesztésében „Név és társadalom" 
címmel jelent meg (MNyTK. 160. sz., 1981. = Veszprém megyei Honisme-
reti Tanulmányok 7. sz., 1980.). Mint a cím is jelzi, a konferencia nagy 
súlyt helyezett a névadás, a névhasználat társadalmi vonatkozásaira, még-
pedig nemcsak az olyan hagyományos tematikában, mint a személynevek és 
a földrajzi nevek problémái, hanem különösen markáns módon az egyéb 
tulajdonnevek tárgykörében is; i tt kerültek szóba többek között az intéz-
ménynevek és a márkanevek a mindennapi gyakorlatban oly sűrűn föl-
vetődő és elevenbe vágó kérdései is. 

A konferencia ezenkívül áttekintette a magyar nyelvtudomány legna-
gyobb társadalmi bázisú vállalkozásának, a megyékben folyó földrajzinév-
gyűjtésnek a helyzetét és feladatait. A Zala és Somogy megyei kiadványok 
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után a 80-as években a következő kötetek jelentek meg: „Tolna megye 
földrajzi nevei" (Bp., 1981.); „Vas megye földrajzi nevei" (Bp.f 1982.): 
„Veszprém megye földrajzi nevei. I. A tapolcai járás" (MNyTK. 156. sz., 
1982.); „Baranya megye földrajzi nevei. I. kötet" (Bp., 1983.). Befejező-
dött és kiadásra vár a Komárom megyei gyűjtés is. Kissé más jellegű „ A 
Csepel-sziget földrajzi nevei" című könyv (Bp., 1982.). Új számokkal gaz-
dagodtak az ELTE névkutató munkaközösségének kiadványsorozatai, a 
„Magyar személynévi adattárak", a „Magyar névtani dolgozatok" és a Név-
tani Értesítő, ennek 6. számában például előadások olvashatók „ A tulajdon-
név az oktatásban" című, 1981-ben rendezett nyíregyházi tanácskozás 
anyagából. 

Fontos esemény még a névtudományban Fehértói Katalin „Árpád-kori 
kis személynévtár"-ának (Bp., 1983.), valamint Mező András kandidátusi 
értekezésének „ A magyar hivatalos helységnévadás" című művének (Bp., 
1982.) a megjelenése. 

4.6 Az idő hiányában még kevesebbet szólhatok a többi egyetemi tan-
tárgy oktatásáról és a témakörükbe vágó kutatásokról. 

4.6.1 A „ A s t i l i s z t i k a és a n y e l v m ű v e l é s " nevű tan-
tárgynak az óraszáma a tanárképzés szükségletei alapján, de talán még 
ezeket is túlhaladó mértékben a duplájára emelkedett. 

Bár a n y e l v m ű v e l é s az alkalmazott nyelvészet területére esik, 
mégsem hagyható említés nélkül néhány fontos esemény, mint például a 
„Nyelvművelő kézikönyv" 1. kötetének a megjelenése (Bp., 1980.; fő-
szerkesztők: Grétsy László és Kovalovszky Miklós) és a 2.. kötet nyomdá-
ba kerülése. Az oktatás szempontjából még ennél is jelentősebb, hogy nap-
világot látott Fábián Pál szerkesztésében a „Nyelvművelés" című egyetemi 
jegyzet (Bp., 1980.), ebben mai nyelvművelésünk főbb kérdéseit Lőrincze 
Lajos, a magyar nyelvművelés történetét pedig Fábián Pál tekinti át. Ez 
utóbbi részből sarjadt Fábián Pál frissen megjelent, pompás kis köny-
vecskéje, a „Nyelvművelésünk évszázadai" (Bp., 1984.). - S talán itt mond-
hatom el, hogy rövidesen megjelenik a magyar helyesírás szabályainak 11. 
kiadása, amelynek munkálataiban Fábián Pál és Keszler Borbála oroszlán-
részt vállalt. 

A s t i l i s z t i k a i résztárgy új tankönyve egy ideig még várat magára, 
de bizonnyal támaszkodni fog az ELTE mai magyar nyelvi tanszékének 
stíluskutató csoportjában folyó szervezett munkálatra; ennek témája: a 
századforduló stílusirányzatai. Ide kapcsolódik egyébként Gáspári László-
nak „ A századvégi novella lírizálódásáról" című kandidátusi értekezése is 
(NytudÉrt. 118. sz, 1983.). 

4.6.2 Ami a m a g y a r l e í r ó h a n g t a n t illeti, a tudományos 
háttér itt is újabb publikációkkal gazdagodott. Ide tartozik a Nyelvtudomá-
nyi Intézetben, Bolla Kálmán szerkesztésével készült tanulmánygyűjte-
mény: „Fejezetek a magyar leíró hangtanból" (Bp., 1982.), valamint az 
ugyancsak intézeti kiadású Magyar Fonetikai Füzetek sorozatának egyre 
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szaporodó kötetei; a legutóbbi, a 12. szám (1983.) érdekes módon dialekto-
lógiai tanulmányokat ölel fel. 

4.6.3 „Vértes 0 . Andrásnak „ A magyar leíró hangtan története az új-
grammatikusokig" című munkája (Bp., 1980.) már átvezet bennünket az 
utolsóként érintendő egyetemi tantárgyhoz, a m a g y a r n y e l v t u d o -
m á n y t ö r t é n e t é h e z . Ebben a tárgykörben a legjelentősebb új-
donság Temesi Mihály nagy lélegzetű áttekintése „ A magyar nyelvtudo-
mány. Irányok és eredmények a felszabadulás óta" címmel (Bp., 1980.). 
Bár felfogásiában itt-ott eléggé szubjektív ez a munka, kellő kritikával még-
is jól hasznosítható az oktatásban, nem is beszélve bibliográfiai jelentősé-
géről. 

Tudománytörténeti vonatkozásban föltétlen említendő még Balázs Já-
nos „Magyar deákság" című könyve (Bp., 1980.), főleg annak nyelv-
bölcseleti témájú 1. fejezete; továbbá az Általános Nyelvészeti Tanulmá-
nyok 13. kötete (1981.), amely ugyancsak a nyelvről való gondolkodás 
történetét vallja tárgykörének; végül azok a tudományos ülésszakok, ame-
lyek egy-egy nagy tudós életművét tekintik át. 1980-ban Szegeden a száz 
évvel azelőtt született Mészöly Gedeon munkásságát méltatták (vö.: MNy. 
77: 257-330, 1981. és MNyTK. 161. sz., 1981.); 1981-ben a debreceni 
egyetem néhai jeles professzorairól, Pápay Józsefről, Csűry Bálintról, Bárczi 
Gézáról és Papp Istvánról emlékeztünk meg; ennek az ülésszaknak az anya-
ga „Hagyományápolás és megújulás" címmel látott napvilágot, Sebestyén 
Árpád szerkesztésében, a KLTE kiadványaként (1982.). A Klemm Antal 
születésének századik évfordulója alkalmából, 1983-ban rendezett pécsi 
emlékünnepség előadásai pedig az imént jelentek meg, a Magyar Nyelv 
1984. évi 3. számában (80: 257-75, 1984.). 

5. Tisztelt Konferencia! Előadásomnak a végére értem. Jól érzem, hogy 
beszámolóm az idő rövidsége miatt csak vázlatos lehetett, de annyi haszna 
talán mégiscsak volt, hogy felhívta a figyelmet azokra a főbb eredményekre 
és problémákra, amelyek tudományszakunk oktatásának és kutatásának leg-
újabb periódusát jellemzik. 

Az egyes részletekbe való elmélyedés a kedves kollégákra vár, kinek-
kinek az érdeklődése szerint. S bár elég sok mű címe és szerzőjének neve 
hangzott el az egyes témakörökben, mégis megeshet, hogy néhány közülük 
méltánytalan módon kimaradt. Ha így áll a dolog, szíves elnézést kérek — 
mindenekelőtt az érintett kutatóktól —, de a tisztelt hallgatóságtól is. 
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