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Nehéz elképzelni olyan, bármely magyar 
egyetem vagy főiskola francia tanszékén 
dolgozó nyelvész oktatót vagy kutatót, aki 
ne ismerné Jean Perrot nyelvészprofesszor 
nevét, a Sorbonne Nouvelle egyetemközi 
magyar központjában, a CIEH-ben járva ne 
találkozott volna vele személyesen vagy ne 
olvasta volna valamely - magyar-francia 
kontrasztív nyelvészeti kérdésekkel foglal
kozó - cikkét, tanulmányát. Talán kevesen 
tudják, hogy a híres francia zsebkönyvsoro
zat, a Que sais-je? 570. sorszámot viselő, 
először 1953-ban kiadott kötetének („La 
linguistique ”) ugyancsak Jean Perrot a szer
zője. Hetvenötödik születésnapja alkalmá
ból barátai, tisztelői, kollégái, munkatársai 
egy tanulmánykötetet jelentettek meg, 
amellyel - mint Mihalovics Árpád, a kötet 
szerkesztője írja - „a franciaországi és a 
nemzetközi finnugrisztika kiváló szaktekin
télyét, a Sorbonne Nouvelle - Paris III Egye
tem egykori intézetigazgatóját, a Magyar 
Tudományos Akadémia tiszteleti tagját” 
szeretnék köszönteni.

A kötetet Köpeczi Béla személyes han
gú, francia nyelvű írása nyitja, amelyben 
felidézi első párizsi találkozását Jean Perrot- 
val, majd beszámol barátságuk és munka
kapcsolatuk további alakulásáról. Ezt a be
számolót 17 szerző tizenhat - francia és 
magyar nyelvű - tanulmánya követi, ame
lyeket a szerkesztő szerzőik betűrendje sze
rint helyezett el egymás után: a sort Bárdosi 
Vilmos nyitja és Tverdota György zárja. Az 
egyes tanulmányokat talán lehetett volna té
makörök szerint is csoportosítani annak el
lenére, hogy igen sok tudományterületet 
ölelnek fel, a kontrasztív nyelvészettől

(amely Perrot professzor úr fő kutatási terü
lete) az irodalmon (Marcel Proust narratív 
technikáin és a XVII-XVIII. századi liber- 
tinusokon) át egészen a művelődéstörténetig 
és a filozófiáig.

Ha mégis megkíséreljük a kötet tanulmá
nyait valamiféle tematikai besorolás alapján 
csoportosítani, akkor azt láthatjuk, hogy a 
legnagyobb csoportot (a kötet anyagának 
mintegy a felét) a nyelvészeti jellegű tanul
mányok képezik; igaz, nyelvészeten itt azt 
kell értenünk, amit francia terminológiával 
science du langage-nak nevezhetünk, és 
amibe gyakorlatilag minden belefér, ami va
lamilyen szempontból a nyelvet tekinti vizs
gálódása tárgyának. Ide sorolhatjuk Bárdosi 
Vilmosnak Charles Bally-val foglalkozó ta
nulmányát, amelyben árnyaltabbá teszi „a 
modem frazeológia megteremtőjével” kap
csolatos képünket és ráirányítja a figyelmet 
- a szemantika szót a francia nyelvészeti 
terminológiába bevezető - Michel Bréal 
munkásságára; Herman Józsefnek a latin 
szintetikus passzívum eltűnését elemző dol
gozatát; Kelemen Jolánnak az igeidő és az 
aspektus összefüggéseit tárgyaló írását vagy 
Kiefer Ferencnek a magyar igekötők sze
mantikájával foglalkozó tanulmányát. Az 
ebbe a csoportba sorolható tanulmányok kö
zött különösen érdekes a Szépe György - 
Kóbor Márta szerzőpárosnak a XX. századi 
magyarországi nyelvtanok (elsősorban 
Eckhard Sándor francia nyelvtanainak) 
összehasonlításával foglalkozó nagyon ala
pos dolgozata és Révay Valériának a test
résznevekkel kapcsolatos szavaknak és szó
kapcsolatoknak (kiagyal, nyelvel, felkarol, 
lelkizik, benyakal, eped vkiért stb.) a ma
gyar-francia kontrasztív vizsgálata. Közvet
len gyakorlati felhasználhatóságuk miatt 
ezek joggal tarthatnak számot minden ma
gyarországi franciatanár érdeklődésére. 
Napjaink számítógépes nyelvészetét Pálfy 
Miklós cikke képviseli, amely az új fran
cia-magyar elektronikus szótár metanyel-
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vének asszociációs kapcsolatait tárgyalja. A 
nyelvészet és a logika összefüggéseit Mé
száros László „Logikai és nyelvi sorrend” 
című dolgozata mutatja be, a nyelvészet és a 
pszichológia kapcsolataira pedig Mihalo- 
vics Árpád érzelemkifejezés és beszédaktu
sok összefüggéseit tárgyaló írása világít rá.

Tisztán irodalmi témájú tanulmányt ke
vesebbet találunk a kötetben: szerzőik kö
zött meg kell említenünk Magyar Miklós 
(„Narrátor és narratív technika az Eltűnt idő- 
ben”), Nagy Péter („L'Atlantide revisitée”) 
és Tverdota György („Irodalom és egzisz
tencializmus a két világháború között”) ne
vét. Irodalom és nyelvészet határvidékén he
lyezhető el Szathmári Istvánnak az „irodal
mi nyelv” és a „nyelvi sztenderd” elnevezé
sek jelentéstartalmát vizsgáló tanulmánya, 
amelyből érdemes idéznünk egyetlen mon
datot, a szerző megszívlelendő végkövet
keztetését: „A nyelvtudománynak (is) oda 
kell hatnia, hogy a nyelvi norma egyik szin
ten se legyen valamilyen minden változattól, 
színtől, íztől megfosztott, agyonuniformi
zált és ilyenformán steril nyelvhasználati 
forma, mert az ilyen normarendszer többet 
árt, mint használ a nyelvbeli érintkezésnek” 
(140).

Van néhány olyan írás is a kötetben, ame
lyet a nagyon tágan értelmezett „művelődés
történet” címkéjével lehetne ellátni. Ide so
rolhatjuk Korompay Klára - a magyar he
lyesírás történetének művelődéstörténeti vo
natkozásait tárgyaló - írását, Köpeczi Béla 
II. Rákóczi Ferenc és XIV. Lajos levelezését 
ismertető cikkét és Nagy Géza „Kartézia- 
nizmus és fenomenológia a XIX-XX. szá
zadi Magyarországon” című dolgozatát.

Ebben a rövid ismertetésben természete
sen nem vállalkozhattunk sem az egyes ta
nulmányok részletes bemutatására, sem kri
tikai elemzésére. A kötet tanulmányait la
pozgatva feltűnő a szerzők rendkívül széles
körű érdeklődése. Ez ugyan a kötet anyagát 
kissé heterogénné teszi, egy kizárólag nyel
vészeti tárgyú írásokat tartalmazó kötet vi
szont kizárta volna a tisztelgésből a nem 
nyelvész romanistákat. Az ilyen jellegű sok

szerzős Festschrift^ óhatatlanul heterogé
nek, ilyen a műfajuk. Perrot professzor úr 
75. születésnapját mindenesetre méltó mó
don köszönti ez a tetszetős kiállítású, kiváló 
magyarországi romanistákat felvonultató 
kötet, amely nemcsak az egyetemi oktatók, 
kutatók, hanem a gyakorló franciatanárok 
érdeklődésére is számot tarthat.

Albert Sándor

Actes des Rencontres en 
l'honneur diván Fónagy 
[ = Revue cl'Études Françaises, vol. 3, 
pp. 5-225]
Eötvös Loránd Tudományegyetem, 
Bölcsészettudományi Kar, 
Francia Tanszék: Budapest, 1998.

Hogyan lehetséges, hogy Weöres Sándor 
verseinek zenei elemzése, a filozófai szöve
gek fordíthatatlanságának problémája, a 
mondatmodalitás és a pragmatika összefüg
gései, valamint a játék és a tudományos kre
ativitás kölcsönhatásának bemutatása mind 
egyazon tematikus kötetben kapnak helyet? 
Úgy, hogy Fónagy Iván - Párizsban élő - 
magyar professzor, a nemzetközileg elis
mert nyelvész munkásságának tiszteletére 
Budapesten, 1997. május 7 és 9 között ren
dezett konferencia előadásait adja közre.

A huszonegy írás nem csak témájában 
ilyen változatos. Az eredeti, szóbeli előadás 
terjedelmi és nyelvi jellegzetességeit megőr
ző kontribúciók cikké kibővített, hivatkozá
sokkal ellátott írásokkal váltakoznak. A 
megközelítések szintén eltérnek: szigorúan 
empirikus munkák (például Kassai Ilonáé, 
Szende Tamásé vagy Reuven Tsuré) éppúgy 
akadnak, mint tisztán elméleti fejtegetések 
(Albert Sándornál vagy Nyéki Lajosnál), de 
nem hiányoznak a történeti munkák (Jürgen 
Trabant tollából) sem. Szintén érdekes látni, 
hogy az inkább holista, fónagyi nyelvszem
lélet mellett jól megfér az analitikus, forma-


