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Verseghy említette „Hálai Franczia Grammatiká”-t kinyomozva és elemezve eszébe juthas-
son a kutatónak, hogy a „Hálai Franczia Grammatika” okfejtése kitől is ismerős, és így fény 
derülhessen arra, hogy Verseghy mellett Gyarmathi is merített belőle: ez a grammatika a 
„Magyar Nyelvmester” egyik fő forrása. 

Minden tanulmányát mintaszerű filológusi munka, gazdag adatolás, nagyfokú rendsze-
resség, legendás pontosság jellemzi, és ahogy saját magától, más kutatóktól is ezt várja el. 
Ünnepeltünk értekezéseinek a sikeréhez hozzájárul a megfogalmazásmód, a stílus. Mind-
egyik írása világos, könnyen követhető, élvezetes szövegű; elvont, összetett tárgyakról is át-
láthatóan, érthetően és irodalmi igénnyel szól. 

1999-ben nyugdíjba vonult az ELTE Bölcsészettudományi Karáról, de egy alkotó em-
ber esetében a nyugdíj legfeljebb jogi kategória. Évekig tanított még nyelvtudomány-
történetet a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Az utóbbi évek terméséből Társaságunk 
számára különösen fontos a társaság folyóiratának, a Magyar Nyelvnek a történetét feldol-
gozó 2005-ös tanulmány (A Magyar Nyelv száz éve [1905–2004]. MNy. 2005: 384–406), 
ami egyúttal a Magyar Nyelvtudományi Társaság történetének krónikája is. 2006-ban pedig 
Szabó T. Attila és Pais Dezső barátságának történetéről közölt cikket (Szabó T. Attila és  
a Magyar Nyelvtudományi Társaság. MNy. 2006: 262–9). 

Tisztelt Tanár Úr! Ezen a jeles ünnepen, a 80. születésnapon a Társaság és a magam 
nevében is sok szeretettel és tisztelettel kívánok jó egészséget és további hasonlóan gazdag, 
eredményekkel teli éveket a magyar nyelv- és irodalomtudomány javára! Isten éltesse! 

C. VLADÁR ZSUZSA 

Kiefer Ferenc 80 éves* 

Kiefer Ferenc 2011. május 24-én ünnepelte 80. születésnapját. Különösen szép az 
ilyen kerek évforduló, ha az ünnepeltet – mint most is – jó egészségben, alkotó ereje teljé-
ben köszönthetjük. Az évforduló jó alkalom rá, hogy átgondoljuk, mit is köszönhet Kiefer 
Ferencnek a nyelvtudomány, a magyar nyelvészet, és mit köszönhetünk neki mi, közvetlen 
munkatársai, tanítványai. Elsősorban nem is két tucatnyi könyvét, mintegy kétszáz tanulmá-
nyát szeretném felidézni – hiszen a Magyar Nyelvtudományi Társaság tagságát e munkákra 
nem kell emlékeztetni; nap mint nap használjuk őket, nap mint nap hivatkozunk rájuk. 
A Kiefer Ferenc által szerkesztett „Strukturális magyar nyelvtan” négy kötete mindnyájunk 
számára megkerülhetetlen. A mondattannal foglalkozók az 1967-es „On Emphasis and Word 
Order”-t is gyakran forgatják. Szemantikai monográfiái, köztük „Az előfeltevések elmélete” 
1982-ből, a 2000-es „Jelentéselmélet”, a 2005-ös „Lehetőség és szükségszerűség” és a 2007-es 
„Aspektus és akcióminőség” a jelentéstan alapműveinek számítanak. Morfológiai munkás-
ságát egy 1970-es „Swedish Morphology” indította, majd a „Generative Morphologie der 
Neufranzösischen” következett 1973-ban. A magyar morfológiával is könyvterjedelemben 
foglalkozott, többek között az „Új magyar nyelvtan” „Morfológia” részében és a „Strukturá-
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lis magyar nyelvtan” „Morfológia” kötetének több fejezetében. Nevezetesek pragmatikai ta-
nulmányai is, köztük a „Journal of Pragmatics”-ben megjelent írások. 

Kevésbé közismert, hogy Kiefer Ferenc mennyi tisztség, kitüntetés birtokosa. Nemcsak 
az MTA-nak tagja, hanem az Osztrák Tudományos Akadémiának, az Academia Europaea-
nak és a párizsi Európai Tudományos és Művészeti Akadémiának is. A Stockholmi Egye-
tem, a Párizsi XIII. Egyetem és a Szegedi Egyetem díszdoktora, és nyolcadik éve a nemzet-
közi nyelvészszövetség, a CIPL elnöke. Tiszteleti tagja mind az Amerikai, mind a Brit 
Nyelvtudományi Társaságnak. 

A száraz adatokból azonban nem olvasható ki Kiefer Ferenc valódi jelentősége, a ma-
gyar nyelvtudomány fejlődésében betöltött szerepe. Véleményem szerint az elmúlt évtize-
dekben senki annyit nem tett a magyar nyelvészetnek a nemzetközi nyelvészeti életbe való 
integrációjáért, a magyar nyelvészet tartalmi és intézményi modernizációjáért, mint ő. 

Az az év, 1962, amikor Kiefer Ferenc nyelvészpályafutása elindult, a strukturalizmus 
előtti nyelvészethez visszalépő „Mai magyar nyelv rendszere” megjelenésének éve, a magyar 
nyelvtudomány izolációjának korszaka. Ebben a közegben, amikor nyugati könyvekhez, fo-
lyóiratokhoz alig-alig lehetett hozzájutni, talált rá e generáció néhány tagja a strukturalizmusra 
és az induló generatív nyelvelméletre. Egy kedvező fordulat folytán 1964-ben többüket ameri-
kai Ford-ösztöndíj is segítette az új nyelvészeti irányzatok elsajátításában. Amerikából haza-
térve ott megszerzett elméleti és módszertani ismereteiket minél szélesebb körben igyekeztek 
továbbadni; nemcsak az ELTE Általános Nyelvészeti Tanszékének hallgatóit oktatták, ha-
nem informális szemináriumokon mi, érdeklődő fiatal nyelvészek is tanulhattunk tőlük. 

Kiefer Ferenc nemcsak a generatív elméletet hozta haza Amerikából, hanem a modern 
tudomány szociológiájának ismeretét is, és ezen ismereteit is, Amerikában kiépített szemé-
lyes kapcsolatait is a magyar nyelvészeti élet modernizálására, tanítványainak „helyzetbe 
hozására” használta fel. Amerikában a korszak legkiválóbb nyelvészeivel került baráti vi-
szonyba, és általa mi is jó ismeretségbe kerülhettünk velük. Akkoriban nemigen volt mód 
nemzetközi konferenciákat szervezni, vendégelőadókat hívni – de a kor meghatározó nyel-
vészeinek sora Kiefer Ferenc hívására az ő személyes vendégeként is idejött. Ők később 
ösztöndíjakkal, meghívásokkal támogatták az itt megismert fiatalokat. Magam is egy olyan 
pisai nyári egyetemen ismerkedtem meg behatóbban a formális nyelvészettel, melyen Kiefer 
Ferenc is kurzust tartott, és melyre vagy féltucatnyi magyar fiatalnak szerzett ösztöndíjat. 

Amikor Kiefer Ferenc a John Benjamins sorozatszerkesztője lett, pozícióját a magyar 
nyelvészet külföldi megismertetésére használta fel; magyar nyelvészek angolra fordított ta-
nulmányaiból állított össze egy kötetet. A szerzők sora Telegdi Zsigmondtól, Károly Sán-
dortól, Hajdú Pétertől, Molnár Ilonától Szabolcsi Annáig ívelt. Máig emlékszem, milyen 
meglepetéssel és milyen szívesen fogadta Papp Ferenc a kötetbe írott cikkéről készült lektori 
jelentést; azt mondta, életében ez az első részletes, érdemi bírálat, melyet egy folyóiratba 
vagy tanulmánykötetbe leadott cikkéről kapott. Abban, hogy a magyar nyelvészeti folyó-
iratokban, a honi tanulmánykötetekben mára meghonosodtak a nemzetközi sztenderdek,  
a valódi bírálat, a kettős vaklektorálás, Kiefer Ferencnek vannak úttörő érdemei. Tudomány-
szociológiai törekvéseinek eredményessége más területeken is szembeötlő. Ma már nyelvé-
szeti diákkonferenciákon is azt tapasztaljuk, hogy követelmény a nemzetközi kitekintés,  
a vizsgálat elméleti-módszertani hátterének megvilágítása, és általánossá vált a kiosztmá-
nyon vagy PowerPoint-prezentáción alapuló, jól szerkesztett, a hallgatót világos gondolat-
menet mentén végigvezető szabad előadás. Kiefer Ferenc kezdeményezései vezettek el oda, 
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hogy a magyar nyelvészek ma már egyenrangú félként vannak jelen a külföldi folyóiratok-
ban, külföldi kiadóknál, és eséllyel pályázhatnak nemzetközi kutatási támogatásokra is. 

Kiefer Ferencet ma is foglalkoztatják a tudományszociológiai kérdések, például a tu-
dományos teljesítmény objektív mérésének és nemzetközi összemérhetőségének problémája. 
Fontos szerepe volt abban, hogy sikerült a nagydoktori fokozat megszerzéséhez egzakt kri-
tériumokat megállapítani. A nemzetközi pályázatok miatt szükségessé vált a tudományos 
teljesítmények mérésének nemzetközi egységesítése. Kiefer Ferenc ennek érdekében az 
ESF-nél, az Európai Tudományos Alapítványnál végzett úttörő munkát; nagy szerepe volt a 
napokban véglegesített ERIH folyóirat-osztályozás kezdeményezésében és kialakításában. 
Az e munka során megfogalmazott követelmények egész Európában jótékony hatással van-
nak a nyelvészeti folyóiratok szerkesztési gyakorlatára. 

Végezetül mi mást kívánhatnék Kiefer Ferencnek és saját magunknak: folytassa ugyan-
úgy, mint eddig, még legalább két évtizedig! 

É. K ISS KATALIN  

Péntek János 70 éves 

A magyar nyelvtudomány romániai művelői sajátos helyzetükből következőleg az át-
lagosnál bizonyosan nagyobb mértékben hordozzák a kötelesség és a felelősség súlyát. A mai 
Magyarország területénél nagyobb országrészen – összefüggő területeken és szórványhely-
zetben, s egyre fogyó számban – élnek a rájuk (is) bízott magyar anyanyelvűek. De a múlt 
miatt is. Erdély a maga kulturális fontosságának s a magyar nyelvvel való tudatos törődés 
értelmiségi hagyományának a szempontjából aligha közömbös az utódok számára. Különö-
sen tekintettel arra a tényre, hogy a kolozsvári egyetemen működött az a nyelvésztriász, 
amely mély nyomokat hagyott az erdélyi s – elsősorban Szabó T. Attilának köszönhetően – a 
magyar nyelvtudományban is. (Erre utal Péntek János egyik 2002-ben megjelent tanulmá-
nyának a címe: „Örökség és kihívás. Az erdélyi magyar nyelvtudomány a század- és ezred-
fordulón”.) Szabó T. Attila, Márton Gyula és Gálffy Mózes több szempontból személyes 
példa is volt Péntek János számára, hiszen egyetemi évei alatt mindhármuk aktív oktató 
volt: három, egymástól különböző egyéniség, három különböző életút. A kisebbségi értel-
miségi lét mint meghatározó körülmény azért hangsúlyozandó külön, mert szakmán kívüli 
feladatokkal bőven jár. Arról nem is beszélve, mit jelentett és jelent a módszereiben változó 
hivatalos kisebbségpolitika útvesztőiben való eligazodás és mindaz, ami ezzel jár. 

A kalotaszegi Körösfőn születni nem akármilyen ajánlólevél a magyar kultúra szem-
szögéből nézve. Aligha véletlen, hogy Péntek Jánosból a magyar kultúra és nyelv iránt érzé-
keny felnőtt vált, hogy útja a kolozsvári egyetem magyar szakára, majd tanszékére vezetett, 
hogy az ő tanszékvezetése idején bővült a tanszék a magyar néprajz kutatásának és oktatá-
sának a feladatával. Egyetemi tanulmányait Péntek János már nem a Bolyai, hanem a Babeş-
Bolyai Tudományegyetemen kezdte. A népélet iránti érdeklődését a szülőföld ébresztette föl 
benne, a néprajz is kezdettől fogva közel állt szívéhez. Az élőnyelvvel foglalkozó nyelvész-
ként kikerülhetetlenül találkoznia kellett a kisebbségi lét nyelvhasználati kérdéseivel, s már 
csak ezen keresztül is az erdélyi magyarság gondjaival. Természetes tehát az ő esetében is, 
hogy a dialektológia és az etnobotanika mellett egyre inkább helyet követeltek munkásságá-


