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a történetét is, amelyben a pálya eseményei  lejátszódtak. Valószínűleg haszonnal forgatják majd 
éppen ezért a füzeteket azok az egyetemi hallgatók és fiatal kutatók is, akiknek személyes emlékek 
híján olykor már a közelmúlt magyar nyelvtudományában sem könnyű eligazodniuk. 

Az eddig megjelent füzetek címadói ugyan különböző korosztályokhoz tartoznak, az élet-
utak alakulásában azonban számos hasonló, sőt olykor közös elem található. Szembetűnő például, 
hogy mennyire meghatározók voltak már a középiskolai évek — Pápa, Sopron, Debrecen, Békés 
és más, többnyire vidéki városok tanintézeteiben — abban, hogy a fiatal elhatározza: tudós akar 
lenni. Visszatérő közös mozzanat viszont az is, hogy olykor milyen tekervényes, kitérőkkel tűzdelt 
út vezetett a tudósi pályához. (A fiatal olvasó számára már az is meglepő lehet, hogy  
a középiskolai tanárkodás e kitérők között nem az akadályt, hanem igen gyakran a természetes 
átmenetet vagy a „próbaidőt” jelentette egykor.) — Általánosan jellemző vonása ezeknek az élet-
utaknak az idegen nyelvek (közöttük a latin és a görög) és a nyelvekhez kapcsolódó kultúrák 
alapos ismerete, valamint az empirikus kutatási módszerek kedvelése is. A levéltári, könyvtári 
adatgyűjtés, a nyelvjárási terepmunka (olykor együttesen is) valamennyi visszaemlékezésben 
helyet kap. — Jól ismert az Eötvös Collegium jelentősége a magyar értelmiségképzésben; hírne-
vének öregbítéséhez növendékként és tanárként a visszatekintők közül is számosan hozzájárul-
tak. Amikor pedig a második világháború után megkezdődött a magyar nyelvtudomány újjászer-
vezése, abból is (olykor több évig tartó hadifogságból épphogy hazatérve) csaknem valamennyien 
kivették a részüket. 

A legáltalánosabb következtetés azonban, amelyet ezek a pályaképek sugallnak talán az, hogy 
minden gazdasági, társadalmi, politikai akadály, válságok, háborúk és személyes megpróbáltatások 
ellenére a tudomány vonzása e tudósok pályafutásában minden akadálynál erősebbnek bizonyult. 
Érdemes ezen elgondolkodnunk akkor, amikor sokkal több fiatal jut el a magyar egyetemekre, 
mint korábban bármikor, ám gyakran úgy érezhetjük, mintha az a bizonyos vonzerő vesztett volna 
hatásából. 

ZSILINSZKY ÉVA 

Megalakult a német dialektológia nemzetközi társasága 

Az 1998. október 19-e és 21-e között Göttinga városában tartott nemzetközi dialektológiai 
tanácskozáson új tudományos társulat alakult, az Internationale Gesellschaft für Dialektologie des 
Deutschen (rövidítve: IGDD). A tanácskozásra huszonnégy előadást hirdettek meg, olyan neves 
előadókkal, mint P. TRUDGILL, P. WIESINGER, K. REIN, H. SCHEURINGER. Az előadások a mai 
dialektológia számos kérdését felölelték, fókuszban azonban e nagy múltú diszciplína új kérdés-
fölvetései, a hagyomány és a megújulás problémaköre, illetőleg a szociolingvisztikai szempontok 
dialektológiai alkalmazása állt. 

Az új tudományos társaság célja az, hogy a német dialektológia valamennyi területén koor-
dinálja és továbbfejlessze a tudományos kutatást és oktatást, hogy lendületet adjon a tudományos 
információk, tapasztalatok és kutatási eredmények cseréjének, illetőleg hogy az érintett kutatók és 
intézmények együttműködését nemzeti és nemzetközi szinten egyaránt elősegítse. 

A társaság tevékenységének középpontjában a német nyelv területi alapon elkülönülő kife-
jezési formái állnak, függetlenül attól, hogy föléjük boltozódik-e a német standard valamelyik 
változata vagy sem. De a társaság az idegen nyelvek azon dialektusait is vizsgálati területébe 
tartozónak tartja, amelyeket a német nyelvterületen vagy annak szélein beszélnek, amelyek tehát 
kapcsolatban vannak német nyelvjárásokkal. Ezen nyelvek közé tartozik a magyar is — a lengyel, 
a cseh, a szlovén, a szerb, a vallon stb. mellett. Külön fontos területnek tekinti a társaság a német 
nyelvjárásszigetek vizsgálatát. A célok között szerepel (megintcsak nemzeti és nemzetközi szin-
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ten) a dialektológia megfelelő képviselete a germanisztika, illetőleg a nyelvtudomány különböző
tudományos szervezeteiben is. Továbbá a laikus nyelvjárási gyűjtés támogatása és irányítása, a dia-
lektológus-utánpótlás képzése s a dialektológusok munkalehetőségeinek javítása, valamint a nyelv-
járási adatbázisok gondozása és megfelelő archiválása. 

Az IGDD elnökségét is megválasztották. Elnök D. Stellmacher (Göttingen), helyettes elnök 
K.-J. Mattheier (Heidelberg), kincstárnokok pedig L. Eichinger (Kiel) és H. Dingeldein (Marburg). 
 A német dialektológia nemzetközi társaságának megalakulása több okból is üdvözlendő.
Egyrészt azért, mert a német dialektológiát hagyományai, eddigi eredményei kötelezik arra, hogy 
korunk elvárásainak megfelelően jobban megszervezze, hatékonyabbá formálja tevékenységét, 
illetőleg hogy az eddigieknél nagyobb nyitottsággal intenzív kapcsolatot alakítson ki a nemzetközi 
tudományossággal. Másrészt azért, mert a német dialektológia a korszerűsítést a szerves továbbfej-
lődés szellemében hajtotta és hajtja végre, s ez tanulságul, sőt például is szolgálhat mindazon 
nyelvtudományoknak, amelyekben a dialektológiának szerepe volt és/vagy van. Az IGDD meg-
alakulását annak jelzéseként is értelmezhetjük, hogy a dialektológiának a megváltozott s állandóan 
változó társadalmi és nyelvi helyzetben, s a nyelvtudományi paradigmaváltások idején is vannak 
tennivalói, van mondanivalója, s hogy van perspektívája tudományos és társadalmi értelemben 
egyaránt. 

KISS JENŐ

T Á R S A S Á G I  Ü G Y E K  

A Magyar Nyelvtudományi Társaság 94. közgyűlése 

A Magyar Nyelvtudományi Társaság 94. közgyűlését 1998. december 8-án tartotta meg  
a Magyar Tudományos Akadémia székházában. 

1. Benkő Lo ránd  elnök megnyitó szavai után Seb est yén  Árpád egyetemi tanár tartott 
előadást „Egy nyelvészeti tartozásunk — tudománytörténeti háttérrel (Gondolatok egy magyar 
népnyelvi hangtárról)” címen. 

2. Az előadás után Kis s Jenő terjesztette elő főtitkári jelentését a Társaság 1998. évi mű-
ködéséről. 

Tisztelt Közgyűlés! Hölgyeim és Uraim! Kedves Tagtársak! 
1. Társaságunk életében idén a legnagyobb, a kárpát-medencei magyartanárok egy részét ak-

tivizáló esemény a XIII. Anyanyelv-oktatási Napok című konferencia volt július 7-e és 10-e kö-
zött, amely a „Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában” címet viselte. Egerben, a főiskolán 
volt ez is, s a főiskola Magyar Nyelvészeti Tanszékének köszönhetjük és köszönjük a sikeres 
lebonyolítást. A vendéglátók, V. Raisz Rózsa tanszékvezető és munkatársai jelesre vizsgáztak 
újólag szervezésből és vendégszeretetből egyaránt. A hasznos napokat egri kollégáink szívélyessé-
ge, a környezet, a szép város emlékezetesen kellemessé tette. Szathmári István alelnök zárszavában 
(a résztvevők tapsától kísérve) méltán dicsérte s köszönte ottani kollégáink áldozatvállalását. 

A szóban forgó napokat 1972-ben indította útjára Társaságunk, s visszapillantva a két éven-
ként megrendezett sorozatra, jó szívvel mondhatjuk: okos döntés volt. Mert alkalmat ad a közép-, 
szakközép- és általános iskolai magyartanárok, továbbá a főiskolai és egyetemi, valamint intézeti 
nyelvészek, nemkülönben a tankönyvírók találkozására, eszme- és tapasztalatcseréjére. S ebből
valamennyi résztvevő csak tanulhat. Miként tanult és tanulhat az eddig hiánytalanul megjelent 
konferenciakötetekből is. Az idei tanácskozás széles és időszerű tematikájú volt. Bizonyságul 
említem néhány szekció témakörét: Nyelvi norma és nyelvhasználat; A magyar nyelv rétegződése; 


