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A kötet ismertetésére való felkérés pár hó
napja történt feltehetően azért, mert nem 
írtam a kötetbe, nem is kért föl rá a szerkesz
tő. Két évtizeden át dolgoztam az ünnepelt- 
tel együtt vagy közeli területen. Kapcsola
tunk vagy tizenöt éve megszakadt, éppen 
abban az időszakban, amelyben az ő tevé
kenysége kiteljesedett. Sok emlékkönyvet 
néztem át pályafutásom során, de az 
ismertetendőhöz hasonló nem igen akadt 
köztük. Hozzáteszem, sok nyelvészt ismer
tem személyesen, de Szépéhez hasonlót 
nem igen. Személyes megjegyzések ezek, 
de az Emlékkönyvhöz meg a recenzenshez 
szorosan kapcsolódnak. Egy recenzió ugya
nis nem mindig tükrözi az ismertetett mű
vet, de mindig jellemző az ismertetőre, ha 
közvetetten is. Az enyém sem kivétel.

A szerkesztő Terts István így jellemzi a 
két kötetet az előszóban: „Az első kötetbe 
kerültek a nyelvészettel mint szakmával, al
kalmazásaival, más tudományokkal való 
kapcsolatával, társadalmi vonatkozásaival 
foglalkozó tanulmányok, valamint szemé
lyes jellegű cikkek. A második kötetbe ke
rült minden idegen nyelvű tanulmány, azok
kal a magyar nyelvűekkel együtt, melyek 
speciális témájuk vagy más ok miatt szű- 
kebb (esetenként a modern nyelvészetben 
járatosabb) szakmai kör érdeklődésére szá
míthatnak (ezek a tanulmányok tehát akár 
egy „Általános nyelvészeti tanulmányok” 
kötetnek is megfelelnek). Úgy látom, a szer
kesztő meg is valósította elképzelését, bár 
bizonyos cikkek helyet cserélhettek volna.

A szerkesztő szerint a kötetek „tartalmi ta
golása nehezen lett volna megvalósítható”, 
és igaza van. De mit tehet akkor a recen
zens? Emlékei alapján (mert hisz bibliográ
fia nincs a kötetben) igyekszik felidézni 
Szépe munkásságát, és megnézni, hogyan 
tükröződik ez a kötetben.

Szépe György tevékenysége a hatvanas 
években a leíró nyelvészet megújítására, a 
strukturális és a generatív nyelvészet meg
honosítására és a szemiotikára irányult. Az 
Általános Nyelvészeti Tanulmányok VI. kö
tetében az egyetlen generatív tanulmányt ő 
írta, modem nyelvészeti és szemiotikái kö
teteket szerkesztett. Ezen belül és kívül szé
les olvasottságra alapuló ötletgazda volt. Er
re sokan hivatkoznak a kötetekben. Hozzá
tenném, hogy ő ösztönözte Dezső Lászlót, 
hogy tipológiával foglalkozzon generatív 
grammatika helyett, mert az előbbi inkább 
neki való. Ez utóbbi személyes megjegyzés, 
de jellemző Szépére: a strukturális generatív 
nyelvtant végül is Kiefer írta és szerkesztet
te, a szemiotikával mások foglalkoztak hi
vatásszerűen.

A hetvenes évektől Szépe György tudo
mányos munkássága, szétágazó szervező te
vékenysége az alkalmazott nyelvészet és 
azon belül elsősorban az anyanyelvi nevelés 
reformjára irányult. Az MTÁ Elnökségi 
Közoktatási Bizottságának volt fáradhatat
lan titkára. A tervezett nagy reformon belül 
az anyanyelvi nevelésért volt felelős, az ide- 
gennyelv-oktatásért pedig e sorok írója. 
Össze akartuk kapcsolni a magyar és idegen 
nyelvek új szellemű kutatását az oktatás 
gyakorlatával. Az eredmény felemás lett, 
talán nem is történhetett másképpen. Ezt 
látván én megmaradtam a tipológián alapu
ló egybevető nyelvtannál és nyelvtörténet
nél. Szépe rövidesen a pécsi egyetem pro
fesszoraként egyetemi intézetéből kialakí
totta az alkalmazott nyelvészet fellegvárát, 
amely máig e diszciplína országos központ
ja. A két kötet cikkei világosan mutatják,
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milyen széleskörű Szépe tevékenységének 
kisugárzása. A mi generációnkból ő volt 
talán az egyetlen, akinek megadatott, hogy 
megvalósuljon másokban mindaz, amit egy 
ember elképzelni képes, de megvalósítani 
nem. Ehhez az elképzeléseken túl kellett 
egy szervezés folyamatában lévő egyetem, 
ahol sok nyitott szellemű szakembert lehe
tett alkalmazni. Ebből a lehetőségből azon
ban Szépe teremtett valóságot. A két kötet 
szerzői közt jó két tucatnyi ma is pécsi ok
tató.

A kötetek cikkeinek utolsó csoportja 
nem kapcsolódik Szépe tudományterületé
hez, de szerzői eszmetársuknak, ötletadó
juknak vagy barátjuknak tartják az ünnepel
tet.

E sorokat a kötet olvasgatása után, a 
határidő szorításában egyhuzamban írtam, 
ösztönösen. Nos, a fentieket újraolvasva, 
úgy találtam, hogy ha már lehetetlen volt 
elemeznem a kötetet, megírtam, hogy miért 
az van benne, ami ott megtalálható. Ismer
tetésnek aligha alkalmas ez az írás, utószó
nak talán megjárja. Az ilyen fajta recenziók 
egyébként nem jellemzők rám. Nos, hogy a 
tartalmi követelménynek eleget tegyek, 
számba vettem a két kötet cikkeit. Az első 
kötet igen változatos, de főleg alkalmazott 
nyelvészeti írások találhatók benne. A má
sodik kötetben a generatív ihletésű nyelv
tan, az alkalmazott nyelvészet különböző 
aspektusai, a fonetika és szövegnyelvészet- 
ebben a sorrendben - jelentik a domináns 
témákat. Mindez megfelel Szépe György 
sugárzási területeinek. Nem tartom szeren
csésnek az első kötet tisztán vagy főleg di
csérő írásait, sőt verseit. Nincs szüksége 
rájuk az ünnepeknek. Egy olyan mondat a 
cikk elején, mint Kieferé, sokkal többet 
mond. A korunkban szokásos legendagyár
tást esetleg ellenkezőjére fordítja majd az 
utókor.

Dezső László

Bárdosi Vilmos
Francia-magyar szólásszótár 
Tematikus gyűjtemény 
és gyakorlókönyv
Corvina, Budapest 1997, 310 p.

Szólásokat tesz közzé és rendszerez leg
újabb kötetében a francia frazeológia avatott 
ismerője, Bárdosi Vilmos. A jelen mű szer
zője egy jó tíz éve azonos céllal készített, 
majd a közelmúltban ismét kiadott egyetemi 
oktatási segédanyagát fejlesztette tovább. A 
tartalmában fölöttébb hasznos, küllemében 
pedig immár formás-takaros opuszban gon
dosan átdolgozta és kibővítette az eredetit.

Mivel ennek az idióma-gyűjteménynek 
a fogyasztói nem csak a francia nyelv felső
fokú - esetleg középfokú - stúdiumába mé- 
lyedő szakemberek lesznek, s mellettük a 
szó legjobb értelmében vett ‘amateur’-ök 
(tehát nem csak ún. „amatőrök”), ezért na
gyon is érthető, hogy igen széleskörű tájé
koztatóvá kellett válnia. Nem csupán a fran
cia szólások dolgában. A benne közölt isme
retek ugyanis - melléktermékként (?!) - 
olyan adatokkal bővítik az olvasó/használó 
műveltségét, amelyeket így egybegyűjtve 
alig talál meg másutt, legfeljebb számos for
rásból összekeresgélt időigényes böngészés 
eredményeként. Bibliai, mitológiai, törté
nelmi, irodalmi utalások (Augiász, Buridán, 
a herkulesi 12 hőstett, a hét főbűn), szoká- 
sok-hagyományok (kártyajátékok, a hajdan
volt úthasználati díj) beiktatásával is színe
sednek az olvasmányos lábjegyzetek.

Hogy a recenzens szépirodalmi élmé
nyeinek további asszociációiból is említsek 
néhányat: igen, a holdat, azaz az irreális 
boldogságot akarja elérni Camus Caligulá
ja; a születő szerelemről adott fejtegetésében 
Stendhal állítja szembe a villámütésként fel
törő érzelmet a lassúdad kristályosodás folya
matával. De gondolhattam egyes francia film
címek hozzá-nem-értő fordítására („Négy
száz csapás”, „A test ördöge” stb.).

Eötvös Józsefnél olvastuk ugyan, hogy 
„hosszú előszavak olvasatlanul hagyatt-


