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  A Szathmári István több mint fél évszázados életpályája során felgyűlt, a 
nyelvtudomány körébe tartozó közlemények szinte átfogják – a teljesség minden igénye 
nélkül is – csaknem az egész magyar nyelvtudomány-történetet, bevilágítanak annak 
felépítésébe, problematikájába. A legfontosabb idevágó tanulmányokat foglalja magába ez a 
kötet. 
  Az általános kérdéseket tárgyaló első fejezetbe sorolta a szerző a korszakolást, az 
elméleti és általános módszertani kérdéseket tárgyaló dolgozatokat. 
  A második fejezetben a nyelvtudomány két korszakának történetéről olvashatunk: Az 
1870-nel kezdődő időszak a magyar nyelvtudomány történetében a nagy alkotók és a nagy 
alkotások kora, tudományos módszerekkel megalapozódik a finnugor és a magyar nyelvészet, 
Czuczor Gergely és Fogarasi János művei mellé Hunfalvy Pál Magyar Nyelvészet című 
folyóirata, a Budenz József szerkesztette Nyelvtudományi Közlemények és a Magyar–ugor 
összehasonlító szótár sorakozik fel. Simonyi József és Szinnyei József, Szarvas Gábor, Tolnai 
Gyula, Margalits Ede művei mellé Balassa József, Gombocz Zoltán, Melich János és 
Zlinszky Aladár munkássága társul. Jelképes az 1904-ben megalakult Magyar 
Nyelvtudományi Társaság és az 1905-ben megindított, a máig megjelenő Magyar Nyelv című 
folyóirat, amely a magyar nyelvtudomány vezető orgánuma lett. 
  A XX. századot az általános nyelvtudomány-történet is külön korszaknak tekinti, 
hiszen ez a század Saussure munkásságával indult, aki gyökeresen újat kezdeményezett, és az 
utána következő irányzatok vagy az ő nézeteit vitték tovább, vagy azok ellenében jöttek létre. 
A magyar nyelvtudományban a két világháború között körvonalazódott az ún. budapesti 
iskola, amely Szathmári szerint a nyelvtörténetben produkált a legtöbbet. A második 
világháború után nyelvtudományunk addig nem tapasztalt mértékben fordult a gyakorlati 
élet, a beszélt és írott nyelvi használat kutatása felé, és új, addig elhanyagolt diszciplínák 
újultak meg. A kor három vezető nyelvtudósáról, Pais Dezsőről, Bárczi Gézáról és Kniezsa 
Istvánról olvashatunk elismerő, méltató sorokat, majd a 60-as évektől a ma is folytatódó 
korszak jellemzőjeként az interdiszciplinaritást emeli ki Szathmári, valamint a leíró nyelvtan 
és a szemantika, a nyelvtörténet, a szövegtan, a szociológia és dialektológia, a stilisztika, a 
névtudomány és a nyelvművelés körébe sorolható jelentős munkákat sorolja fel. 
  A harmadik fejezetben több mint 50 oldalon az egyes tudományágak történetével 
kapcsolatos dolgozatban a helyesírás, a jelentéstan, a lexikográfia, a frazeológia, a regionális 
köznyelviség, a kontrasztív nyelvészet és a fordítás, a műfordítás kérdéseiről szóló Szathmári-
gondolatokat, véleményeket olvashatjuk. 
  Nyelvtudósok munkásságát jellemzi a negyedik fejezetben a szerző: Bessenyei 
Györgynek, a magyar felvilágosodás kiemelkedő alakjának magyar nyelvi programját mai 
szemmel láttatja a szerző, és úgy véli, hogy Bessenyei három alapvető teendőt jelölt ki: a 
dolgoknak nevet kell adni (ez vezetett a nyelvújításhoz), a nyelvet kifejezővé, sokoldalúvá kell 
tenni (ez a nyelvművelés, amelybe a stilisztikai jelenségek is beletartoznak), és végül ennek a 
két tevékenységnek a megszervezését, az irányítását, melyet az általa jellemzett tudós 
társaságra bízna. Vörösmarty nyelvészeti munkásságát, a nyelv rétegződésével kapcsolatos 
műveit és a nyelvhasználattal összefüggő egyéb tevékenységét, ezek közül e kötetben a 
nyelvjárásokkal foglalkozó írásait, megjegyzéseit mutatja be Szathmári. Arany János – aki 
nem tartotta magát nyelvtudósnak – magáról azt vallotta: „talán  ért is de sejt a dologhoz 
valamit”, mégis beírta nevét a nyelvtudomány történetébe. Nemcsak azzal, hogy „bársonyos 
kézzel átsimítva” megjelentette Madách Imre művét, hanem úgy, hogy pályája során tudatos 
költővé vált, és sajátos módszert alkalmazva a nyelvszemlélet alapján, lelkiismeretes és 
aprólékos elemzéssel vonta le a nyelvi-stilisztikai adatokra támaszkodó következtetését – 
állapítja meg Szathmári. (Szilágyi Domokos szerint is Arany Jánost a csodálatos arányérzék 
jellemezte, „amellyel mindmáig járható utat talált a vad neológia Szküllája és a vad ortológia 
Kharübdisze között). 
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  Budenz Józsefről, a hazai finnugrisztika megalapítójáról, az igazán tudományos 
alapokon nyugvó magyar nyelvészet elindítójáról is hosszabb dolgozatot olvashatunk. 
Szathmári véleménye, hogy Budenz a szűkebb értelemben vett magyar nyelvtudománynak 
úgyszólván minden ágában maradandó módon hallatta hangját: a történeti diszciplínák közül 
az etimológia, a hangtörténet, a történeti jelentéstan, az összehasonlító alaktan, a történeti 
mondattan, míg a leíró és az alkalmazott nyelvészet köréből a fonetika, a nyelvjárás, a 
nyelvművelés terén, többek között a nyelvtipológia felé is lépéseket tett, és a Nyelvtudományi 
Közlemények szerkesztőjeként is pozitív irányba terelte nyelvtudományunkat. Mészöly Gedeon 
életművéről szólva megtudhatjuk, hogy polihisztorként, szomszédos diszciplínákat is átfogva, 
szaktudományában is előre mutatva, saját kora előtt járt, tőle szemléletet, módszert 
tanulhatunk, népünk és anyanyelvünk igaz szeretetét. Balassa Iván könyvéhez kapcsolódva 
Erdély nagy tudós nyelvészéről, Szabó T. Attiláról kapunk személyes vallomásokkal tarkított 
képet. Sütő András nevezte „égtartó ember”-nek az Erdélyi Szótörténeti Tár szerzőjét, Imre 
Samu szerint pedig „büszkén vallhatja őt magáénak az irodalom, a néprajz, a 
történettudomány és a művelődéstörténet egyaránt”. Valóban, a tudománytörténet, az 
irodalomtörténet, a néprajz, a nyelvművelés, a nyelvjáráskutatás és a nyelvatlasz, a 
nyelvtörténet és szófejtés körében megjelent írásai bizonyítják a sokoldalúságát. 
  A nyelvtudománnyal kapcsolatban álló intézmények tevékenységéről, a Magyar 
Nyelvtudományi Társaság háromnegyed százados, az MTA Nyelvtudományi Intézetének, és 
az ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszékének két évtizedes tevékenységéről olvashatunk az 
ötödik fejezetben. 
  A hatodik és a hetedik fejezetben nyelvészkongresszusokról, konferenciákról (az első 
nemzetközi magyar nyelvészeti kongresszusról, az első szövegtani konferenciáról, és a XIV. 
anyanyelv-oktatási napokról), illetve a külföldi hungarológiai oktatásról számol be Szathmári. 
  A nyolcadik fejezetben nyelvtudósokra emlékezik a kötet szerzője: Kresznerics 
Ferencre, Sajnovics Jánosra, Aurelian Sauvageot-ra, Lőrincze Lajosra és Gergely Jánosra. 
  A következő fejezetben a szerző a hetvenéves Prohászka Jánost, Papp Istvánt, 
Tompa Józsefet, Benkő Lorándot, Papp Lászlót, a nyolcvanéves Benkő Lászlót, a 
kilencvenéves Nyíri Antalt, és nem utolsósorban a születésnapját ünneplő B. Lőrinczy Évát 
köszönti. 
  A tizedik fejezetben már az eltávozottakról olvashatunk: Zolnai Bélától, Terestyéni 
Ferenctől, O. Nagy Gábortól, Kubínyi Lászlótól, Tompáné Lovas Rózsától, Szemere 
Gyulától, Mollay Károlytól és Vértes O. Andrástól búcsúzik Szathmári István. 
  Az ismertetett kötet gondosan válogatott írásainak eredeti lelőhelyét és 
megjelenésének időpontját is megkapjuk. Egészében véve osztjuk a szerző véleményét, 
munkája felhasználható egy teljes magyar nyelvtudomány-történet megírásához. Addig is 
haszonnal forgathatják a nyelvtudomány kutatói, egyetemi és főiskolai hallgatók, érdeklődő 
középiskolai diákok – mindannyiunk örömére. 
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