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A magyarországi modern nyelvészet törté
netében kiemelkedő szerepet játszott (s egy 
évtizede az olaszországi Padovában dolgo
zó) nyelvészprofesszort köszöntik 70. szüle
tésnapján egykori debreceni tanítványai, va
lamint korábbi és jelenlegi munkatársai és 
barátai az MTA Nyelvtudományi Intézeté
ből, illetve a padovai egyetemről.

A kötet élén Mihalovics Árpád és Révay 
Valéria ismertetik az ünnepelt nyelvészeti 
munkásságát. Dezső László pályája első 
szakaszában a gyakorlati nyelvoktatás mel
lett megismerkedett a nyel vtanítás módszer
tanával és a magyar nyelvészettel, az általá
nos nyelvészet különböző irányzataival, töb
bek között a prágai nyelvészeti iskola 
nyelvtipológusainak strukturális-funkcioná
lis irányzatával, s ennek következtében ér
deklődése az általános tipológián alapuló 
nyelvi egybevetés felé fordult. Részt vett a 
hatvanas években induló generatív gramma
tikai kutatásokban, s foglalkozott ószerb- 
horvát mondattannal, kontrasztív grammati
kával, a magyar és angol nyelv szórendjé
nek, a magyar és orosz nyelv jellemzőinek 
egybevetésével. A Debrecenben töltött évek 
alatt érdeklődésének középpontjába az ide
gen nyelvek oktatásának a nyelvtudomány 
felől való megközelítése került. Véleménye 
szerint a tipológiai kérdésekkel is foglalkozó 
kontrasztív nyelvészet a nyelvtudomány 
egyik pólusát jelenti, míg az ellenkező pó
lust a nyelvtipológiai és a gyakorlati nyelv
tanítás adja.

A könyv 25 tanulmányt tartalmaz: két 
írás olasz, kettő francia, egy német, egy an
gol és 19 magyar nyelvű. A gazdag tartalmú 
kötetből csak az alkalmazott nyelvészeti jel
legűeket mutatjuk be; bár nem könnyű - 
ebben az esetben sem - élesen elhatárolni egy
mástól az alapkutatási célú és alkalmazott 
nyelvészethez sorolandó tanulmányokat..

Az idegen nyelvű tanulmányok között 
Mihalovics Árpád francia nyelven megírt 
munkája az akarat kifejezését vizsgálja az 
interperszonális kapcsolatokban. - Földes 
Csaba német nyelvű írásában a német nyelv, 
irodalom és kultúra összefüggéseivel foglal
kozik, kiemelve a tanítás és kutatás magyar
országi aspektusait. - Szépe György angol 
nyelvű írása a magyar értelmiség nyelvtudá
sával és ehhez kapcsolódó egyéb kérdések
kel foglalkozik. - Az olasz nyelvű publiká
ciók - mindkettő olasz szerzőtől - a vonza- 
tos melléknevek magyar-olasz szótáráról, a 
magyar főigék szemantikai csoportosításá
ról szólnak.

A magyar nyelvű tanulmányok sorában 
Budai László a nyelvészeti tesztek tesztelé
sének eredményeit vizsgálja. A szándéka az, 
hogy kvalifikálható információt gyűjtsön a 
nyelvész anyanyelvi kompetenciájának a 
kompetenciájáról és a tesztek megbízhatósá
gáról. Cs. Jónás Erzsébet a magyar széppró
za és dráma újabb szövegszerkezeti sajátos
ságait tanulmányozza a fordíthatóság tükré
ben. Az általa vizsgált jelenségek egyik cso
portja a „látható nyelv” eddigi egyezményes 
szabályainak felbomlásával írható le. Fordí
táselméleti szempontból az ilyen szöveg ál
lítja a legnehezebb feladat elé az adekvát 
célnyelvi fordításra törekvő interpretátort, 
hiszen nemcsak értelmeznie kell önmaga 
számára is a stílusjegyeket, a változások ha
tárát, hanem a célnyelvi stíluseszközöket is 
megfelelő módon kell hozzáillesztenie a be
fogadói nyelvi kultúrához.

Fábiánná Nádudvari Tatjána az 1950- 
1988 közötti magyarországi idegennyelv
oktatással foglalkozik, külön kiemelve a kis
gyermekekre irányuló tevékenységet. Eb
ben a folyamatban alapvető felismerés volt, 
hogy a munka sikeres irányításához és el
végzéséhez nemcsak jó idegennyelv-tudás- 
sal bíró tanárokra van szükség, hanem kép
zett pszicholingvistákra és az idegennyelv
oktatással foglalkozó pszichológusokra is.

Klaudy Kinga „Barátságtalan nyelv
párok” címmel a jelzős főnévi csoport visel
kedését elemzi a fordításban; a nyelvek „fór-
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dítói viselkedésével” kapcsolatban megálla
pítja, hogy a magyar főnevek bővíthetőségi 
korlátái csak akkor derülnek ki, ha az indo
európai nyelvek tükrében vizsgáljuk a ma
gyar nyelvet, vagyis ha angolul, németül 
vagy oroszul elgondolt és megfogalmazott 
mondatot kell magyar formába önteni. A 
jelzős főnévi csoportok tekintetében ezek a 
nyelvek rendkívül „barátságtalanul visel
kednek” a magyar nyelvvel szemben, hiszen 
olyan műveletek elvégzésére kényszerítik a 
fordítót, amit saját jószántából nem tenne 
meg. Egymással szemben viszont barátsá
gosak, hiszen a hátratett jelzők akadálytala
nul ültethetők át angolról németre, németről 
oroszra stb.

Laczik Mária az olasz di prepozíció 
grammatikai hátterének lexikális tükörképét 
vizsgálja összevető fordítási elemzésekben.

Lengyel Zsolt tanulmánya vizuális szó
felismerést vizsgálja magyar-finn gyerme
kek körében. Újszerű témájú kutatásának 
eredményei további vizsgálódások irányát is 
kijelölik.

Máté Éva magyar-hindi egybevetés alap
ján végez kontrasztív szóképzéstani vizsgá
latokat a nyelvtipológia szolgálatában.

Nádudvari Lídia azt a kérdést teszi fel: 
lehet-e az iskolai nyelvoktatás javulását az 
óvodai nyelvoktatástól várni? A kísérleti 
munkák egyértelműen bizonyították, hogy 
ez az egyik lehetséges út, mivel a gyermek
kori pozitív emocionális benyomások az 
egész életre szólnak, éppen ezért nagy mér
tékben meghatározzák az idegen nyelv tanu
lásához való viszonyulást az iskolában.

Papp Ferenc fél évszázados barátjának 
emlékkönyvébe ajánlja - rövid, lebilincselő 
stílusban írt - visszaemlékezését az akkori 
Eötvös Collegiumról és az azt követő „zava
ros időkről.”

Révay Valéria a denominális igeképzés 
magyar-finn-francia kontrasztív vizsgála
táról értekezik. Megállapítása szerint amíg a 
denominális, tranzitív -z képzős magyar 
igék egy része nemcsak a rokon nyelvben, 
hanem egy indoeurópai nyelvben is visz- 
szaadható denominális igealakkal, addig a

-z(ik) képzős igéknek csak igen ritkán - a 
visszaható igéhez közel álló jelentésben - 
felelnek meg visszaható igék a finnben és a 
franciában.

Szikoráné Kovács Eszter a szövegtan és 
a költői interpretáció új lehetőségeiről érte
kezik; napjaink szövegkutatásának kereté
ben, amit az jellemez, hogy a kutatás tárgyát 
az új ismeretek és módszerek felhasználásá
val a tárgy komplexitása által megkívánt 
mértékben és módon próbáljuk megismerni. 
A szövegtani vizsgálat az esetek többségé
ben pedagógiai kontextusban történik, va
gyis az új ismeretek felhasználásának a cél
ja, hogy az olvasó és a költemény minél 
teljesebben egymásra találhasson.

Udvari István egy ruszin verseskötet ma
gyar lexikai elemeit vizsgálja tanulmányá
ban. A magyar és szláv nyelvi, művelődési 
kapcsolatok történetének kutatása szem
pontjából is figyelemre méltó az a tény, hogy 
a magyarokkal hosszú évszázadok óta nyel
vi, gazdasági és kulturális kapcsolatban levő 
kelet-szlovákiai ruszinok népnyelve, úgy tű
nik, irodalmivá vált, s az ezen a nyelven 
kiadott művekben a magyar-szláv nyelvi, 
néprajzi kapcsolatok gyönyörűen tanulmá
nyozhatók.

Szívesen szóltunk volna Andor József, P. 
Csige Katalin, Horváth Márta, Mizser Lajos, 
Rózsavölgyi Edit, Székely Gábor és Wojtilla 
Gyula írásairól is, amelyek elméleti értékei 
feltehetően egy alaptudományi jellegű fo
lyóiratban kapnak majd méltó bemutatást.

A Dezső professzor tiszteletére összeál
lított kötetben színvonalas munkákat olvas
hatunk annyira szerteágazó tudományterü
letekről, amennyire széleskörű az ünnepelt 
munkássága. Mi itt a nyelvtudománynak 
azon élő klasszikusa előtt fejezzük ki tiszte
letünket, aki - széles kutatói profilján belül 
- a magyarországi alkalmazott nyelvészet 
egyik megalapítója volt.

Koósz Margit


