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Szathmári István hetvenéves
Mivel gyakran találkozom vele

(egymással szemben van az íróaszta-
lunk az egyetemi szobánkban) hitele-
sen tanúsíthatom, hogy Szathmári Ist-
ván, a naptár szerint belépett ugyan a
hetvenévesek klubjába (sz. Kisújszál-
láson 1925. február 20-án), de életkora
- mindannyiunk örömére - nemigen
látszik rajta: ma is olyan friss és töret-
len munkakedvű, mint amikor megis-
mertem.

Ez az ötvenes évek elején volt, ami-
kor ünnepeltünk, hisz a „kisúji" kitűnő
Református Gimnázium elvégzése, a
debreceni egyetemen való diploma-
szerzés (1949) és „summa cum laude"
doktorálás (1948), majd háromévi deb-
receni középiskolai tanárság és igazga-
tóskodás (1948-1951) után az akkor
alapított Idegen Nyelvek Főiskoláján
lett a magyar tanszék vezetője.

Amikor 1955-ben (súlyos kárt okoz-
va) megszüntették a főiskolát, Szath-
mári tanár úr volt debreceni (akkor már
budapesti) professzorának, Bárczi Gé-
zának a tanszékére, a 2. sz. Magyar
Nyelvészeti Tanszékre került. Ettől
kezdve pályája ehhez a tanszékhez,
illetőleg 1970-től jogutódjához, a Mai
Magyar Nyelvi Tanszékhez kötődik.
Ennek lett először adjunktusa (1955—
1965), majd docense (1965-1975), az-
tán professzora (1975-től). Közben a
szegedi bölcsészkaron is tanított
(1964-1970). A tanszéket (Bárczi ta-
nár úr nyugalomba vonulása után)
másfél évtizedig (1970-1984) vezette.
Az ELTE Bölcsészettudományi Kará-
nak életében előbb mint dékánhelyet-
tes (1964-1970), majd mind dékán
(1975-1979) töltött be fontos szerepet.

Új szakaszt jelentett életében finn-
országi vendégprofesszorsága: a Hel-
sinki Egyetemen elindította és felvirá-
goztatta a magyar nyelv és irodalom
szakot (1983-1989).

A Szathmári tanár úrtól befutott tö-
retlen és nagyívű életpálya eredmé-
nyekben gazdag tudományos munkás-
ságon nyugszik. E rövid ünnepi kö-
szöntőben ennek csak főbb mozzana-

tairól van módom megemlékezni. -
Nagyszabású műve, a Régi nyelv-
tanaink és egységesülő irodalmi nyel-
vünk c. monográfia (1968) a magyar
nyelvi sztenderd általános kérdéseivel
és a XVI-XVII. századi nyelvünk fej-
lődési tendenciáival foglalkozott. Ezt a
kérdéskört későbbi kutatásaival (a Ká-
roli-biblia, a Rákóczi-kor, Mikes, Falu-
di, Bessenyei, Aranka György, Ver-
seghy, a reformkor, a századforduló
stb. nyelvének a vizsgálatával) is igye-
kezett kibővíteni. - A grammatikai
kérdések iránti érdeklődését mutatja a
Rácz Endrével közösen szerkesztett
négy tanulmánykötet (szófajtan és
alaktan, 1974; mondattan, 1977; szó-
készlettan és jelentéstan, 1980; szöveg-
tan, 1983). - Sokat köszönhet neki a
nyelvművelés és a helyesírás: számos
rövidebb-hosszabb cikkén túl sokáig
hallhattuk a Petőfi rádió reggeli műso-
rában rövid, de mindig magvas eszme-
futtatásait. (Nem az ő hibájából marad-
tak abba!) Most az Édes anyanyelvünk
ötperceiben és a Tetten ért szavak c.
műsorban szokott megnyilatkozni a rá-
dióban. A Duna televízió kedves nyel-
vi műsorának állandó munkatársa. -
Számos publikációja van a dialektoló-
gia, az egybevető nyelvvizsgálat, az
irodalomtörténet, a hungarológiai ok-
tatás stb. témaköréből is.

A legtöbbet és talán a legmaradan-
dóbban azonban Szathmári tanár úr a
stilisztika területén alkotta. Társ-
szerzője volt (Terestyéni Ferenccel és
Fábián Pállal együtt) A magyar stilisz-
tika vázlata című, még ma is használt
egyetemi tankönyvnek (1958). A ma-
gyar stilisztika útja címmel antológiát
szerkesztett, és stilisztikai lexikont csa-
tolt hozzá (1961). E művei után hosszú
távú kutatási céljául azt tűzte ki maga
elé, hogy kiépítse a magyar funkcioná-
lis stilisztika teljes rendszerét, felhasz-
nálva ehhez a mostanában formálódó
diszciplínák (a szemiotika, a szöveg-
tan, a szociolingvisztika, a pragmatika
stb.) eredményeit (vö. MNy. 83:284-
297). Ilyen nézetet követve több cikké-

ben törekedett a magyar költői stílus
történetének feltárására. Ezt a célt szol-
gálták Fejezetek a magyar költői stílus
történetéből (Helsinki, 1990) és Stílus-
ról, stilisztikáról napjainkban (Bp.,
1994) című könyvei is.

Az ő személyes érdeme, hogy a Mai
Magyar Nyelvi Tanszéken belül 1970
óta stilisztikai kutatócsoport működik,
és ma már szinte valamennyi egyetem
és főiskola stilisztikával foglalkozó
szakembere dolgozik benne. Ennek a
csoportnak a tagjai írták A századfor-
duló stílustörekvéseiről című tanul-
mánykötetet, melyet szintén Szathmári
István szerkesztett (Fábián Pál segítsé-
gével; 1989). Most két újabb kötet van
már közel a befejezéshez: a stilisztika
elvi kérdéseiről, illetőleg a két háború
közti magyar irodalom stílustörekvé-
seiről.

Szathmári tanár úr életének, pályá-
jának szerves része a nyelvészeti közé-
letben való irányító részvétel is. - A
Magyar Nyelvtudományi Társaságnak
titkára (1963-1970), majd főtitkára
(1970-1984) volt; most a társaság alel-
nöke, valamint tagja a Magyar Nyelv
szerkesztőbizottságának. - Az akadé-
miai bizottságok közül elnöke a Ma-
gyar Nyelvészeti Munkabizottságnak,
tagja a Nyelvtudományi Bizottságnak
és a Magyar Nyelvi Bizottságnak. - A
Magyarok Világszövetségének kereté-
ben működő Anyanyelvi Konferenciá-
nak egyik szekcióvezetője.

Bizonyos vagyok benne, hogy ki-
tüntetései és társadalmi elismerései kö-
zül arra a Pro Urbe-díjra a legbüsz-
kébb, amelyet 1994-ben szülővárosá-
tól, Kisújszállástól kapott. Okkal ad-
ták: nagy hűségű polgára ő a városnak.
S nemcsak a városnak!

Szívből kívánok Szathmári pro-
fesszor úrnak - mindenki nevében - jó
egészséget, munkás, boldog éveket.


