
Máté Jakab (1926-2001) halálára

Nem sokkal azután, hogy monumentális nyelvészettörténetének még hiányzó első 
kötetét nyomdába adta (a második és harmadik 1997-ben és 1998-ban jelent meg) és 
fogadta a kollégák és barátok jókívánságait 75. születésnapján, meghalt Máté Jakab.

Mind életével, mind munkásságával egy tipikus kelet-közép-európai nyelvészsorsot 
példáz. Erdély szülötte, székely volt; érdekes, hogy szülőfaluja, Csíkkozmás egy másik 
nyelvészt is útjára bocsátott, Kelemen Bélát (1913-1982). Mind a háború idején, mind 
a reményteljes újrakezdés idején (mely korszak ellentmondásait ő maga így fogalmazta 
meg: „magyarként oroszt tanítani Romániában...”) állt a gáton, majd pedig az idők 
rosszabbra fordultával, (nem könnyen) áttelepülve, Magyarországon folytatta. (Egy 
bibliográfiai és egyben biográfiai adalék: az 1977-ben Kolozsvárt megjelent „Nyelvé
szet és matematika” című kis terjedelmű, de igen jelentős munkának mindkét szerzője 
emigrációba kényszerült: a Máté Jakabnál hat évvel fiatalabb Paul Schveigert előbb 
Dél-Afrikába, majd Izraelbe vetette a sors.)

Magyarországon kiszélesedett a munkássága: részben vitte az erdélyi vonalat, amin 
a legtermészetesebben értendő az is, hogy Solomon Marcus tanulmánykötete (A nyelvi 
szépség matematikája) az ő gondozásában jelent meg magyarul), részben folytatta azt 
a tájékozódó-tájékoztató munkát, melynek célja az egész modem nyelvészeti fordulat 
megértése volt (és ezt vélem munkásságában is tipikus „itt és most” feladatnak). Ehhez 
a műfajt sokáig (gyakran tanulmány terjedelmű) előszók, kísérőszövegek és könyvis
mertetések jelentették, emellett pedig a többé-kevésbé intézményes nyelvészeti bibli
ográfiai munka (ami sajnos már jó pár éve abbamaradt és nagyon hiányzik - megje
gyezni való, hogy a kicsit más formában az Acta Linguistica Hungáriáéban Papp László 
folytatta, éves nyelvészeti szemle is felelevenítésre érdemes volna). Az utolsó időben 
pedig összegzésre vállalkozott. Nem hiszem, hogy idegen volna az emlékétől, ha ezen 
összegzés kapcsán Antal László gúnyos megfogalmazását idézem (akinek céltáblája 
persze a „Bevezetés a nyelvtudományba” műfaj volt): „Úgy látszik, a deresedést hozó 
években a legtöbbünk nem tudjja] elkerülni.”

Eleve reménytelen ugyanis a vállalkozás: a szakma klasszikusa, Robins (akinek 
munkája magyar fordításban csak nagyon hosszú és érthetetlen várakozás után, körül
belül a Mátééval és a H. Tóth Imréével egyidőben jelent meg) maga is láthatólag 
kínlódik az újabb kiadásokban, másutt (pl. a Szovjetunióban vagy Franciaországban) 
már évtizedekkel ezelőtt áttértek a többszerzős kézikönyvekre, az egyre több nyelvtu
domány-történeti konferencia és folyóirat ellenére (vagy talán miatt?) egyre nehezebb 
a tájékozódás, már a nyelvtudomány történetének is megvan a maga külön elmélete -
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hadd ne soroljam tovább. Máté Jakabnak nyilván szívügye, személyes, vállalt feladata 
volt a nyelvtudomány-történeti szintézis (mint a Mount Everest meghódításának fel
adatáról megfogalmazott klasszikus indoklás: „Meg kellett mászni, mert ott van.”). De 
természetesen rendületlenül hitt abban, hogy ezzel közügyet is szolgál, hogy nemcsak 
a kiadó nevében, hanem e kötetek céljában is döntő a „tankönyv”. Nem mindenki értett 
és ért ezzel vele egyet, de mind a szándék, mind a teljesítmény minden elismerést 
megérdemel.

Életművét abban vélem tipikusnak, hogy a lehető legszélesebb tájékozódás, a 
szintézisre törekvés (néha persze szükségképpen csak a szintézis lehetőségének pró
bálgatása), az újabb és újabb nyelvészeti irányzatokkal, köztük is talán az első helyen 
- a már említett matematikai nyelvészeten túl - a szövegnyelvészettel folytatott 
küzdelem szükségképpen lépetté át vele nemcsak a műfaji határokat (mint utaltam rá, 
egyes előszavai vagy ismertetései igazából tanulmányok), hanem az egyes diszciplínák, 
általában pedig az általános(abb) és az alkalmazott nyelvészet(ek) közöttieket is; egész 
életében egyszerre volt alkalmazott és elméleti nyelvész.

Rokonszenves, életvidám, társasági ember volt, aki nagyon jól beilleszkedett átte- 
lepülése után az itteni életbe. Nagyon sokan szerették és becsülték: tele volt a budai 
Szent Anna templom, ahol nyughelyére kísértük hamvait.
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