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DEME LÁSZLÓ

Kutatói és oktatói minőségembem kartársam, 1921 őszi születésűek lé-
vén kortársam.Benkő Loránd életének e szomorúan örvendetes (s korántsem
örvendetesen szomorú) fordulója alkalmából - lehet bár, hogya mindket-
tőnkhöz illőbbnek tűnő magasröptű avagy mélyenszántó szakmai értekezés
helyett - hadd villantsam fel egymással több mint négy évtizede párhuza-
mosan futó (bár korántsem azonos ívelésü) pályánknak néhány olyan mozza-
natát, amely a tudomány történet számára egyébként homályban maradna,
s amelyeknek - bár főbb szereplöjük magam vagyok - mindegyikében van
bizonyos kettönket illető közös mozzanat.

A három adalék közös mottója az lehetne, amivel történész fiamat szok-
tam bosszantani, idestova két évtized óta. Hogy tudniillik a történelemírás-
nak egyetlen alapelve van: "Ezentúl minden másképp - volt". Ám ez a
bizonyos "ezentúl" itt nem "most" van, hanem 1949 őszén volt, illetőleg
1951 tavaszán, amikor az MDP Karolina úti pártfőiskolájáról, majd utána
magából az MDP-böl is kizártak, mint afféle "befurakodott elemet". Akkor
kezdődött azaz "ezentúl", amiről talán nem közömbös megvilágítani a tu-
dománytörténet számára, hogy a hozzá kapcsolódott "másképp" hogyan is
volt "azelőtt".

1. A N y e lv t u d o m á n y i I n t é z e t e l ö t ö r t é n e t é h e z

A negyedszázados intézeti jubileum ülésszakát bevezető előadásában az
akkori igazgató, Hajdú Péter, az alapítás körülményeiről és előzményeiről el-
várható jelzéseket ezzel hárította el: "a Nyelvtudományi Intézet munkájáról,
valamint az Intézet történetéről hiteles, objektív képet rajzoltak a huszadik
évforduló alkalmából Tamás Lajos és Király Péter (ANyIOK 27: 197-212),
ill. Balázs János (MNy. 65: 385-391), de egyéb alkalom adtán a közelmúlt-
ban mások is (pl. Imre Samu: NytudÉrt. 58.sz. 21-27)". (Az MTA Nyelv-
tudományi Intézete megalapításának huszonötödik évfordulóján szervezett
tudományos ülésszak előadásai. Különnyomat a Nyelvtudományi Közlemé-
nyek 77. kötetének 2. számából. 1975.5. lap.)

A Hajdútól idézett helyeken valóban sok mindent megtalálunk az Inté-
zet történetéről. Ám keletkezéséről nagyjából csupán azt, amit az imént idé-
zett ülésszak megnyitójában Köpeczi Béla, akkor akadémiai főtitkárhelyet-

tes, ekként summázott: ,,1949-ben minisztertanácsi határozat hívta életre a
Nyelvtudományi Intézetet". - Nos: az intézményt valójában nem a minisz-
tertanácsi határozat "hívta életre"; az csak szentesítette és minisztériumi
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felügyelet alá helyezte az akkorra már megszervezett és nagy lendülettel
műkődő munkacsoportot. (Az Intézet később, az akadémiai reform után ke-
rült át, az elsők égyikeként, az MTA kutatóintézeteinek hálózatába.)

Előtörténetéről röviden ennyit: Az akkori dékánnak, Eckhardt Sándor-
nak kezdeményezésére a budapesti bölcsészkar néhány tanszékvezető pro-
fesszora 1939-ben megalakított egy - tanszékektől független - interstu-
diális kutatócsoportot, ezzel az elnevezéssel: "A Királyi Magyar Pázmány
Péter Tudományegyetem Magyarságtudományi Intézete". Azzal, hogy 1941
őszén - a településtörténész Máksay Ferenc mellé - gyakornokként oda
került "Lőrincze Lajos gyakorló tanárjelölt és Deme László bölcsészettan-
hallgató" , s nem sokkal később oda kapott beosztást "Szabó Dénes egy. pro-
szemináriumi előadó, gimnáziumi tanár", az új intézmény munkájában fel-
erősödtek a nyelvjáráskutatásra irányuló törekvések. Ez a hármas készítette
elő egyebek között az "Első magyar népnyelvkutató értekezlet" programját,
mely "dr. Németh Gyula egy. ny. r. tanár, a Magyarságtudomanyi Intézet.
ügyvezető igazgatója", továbbá "dr. Pais Dezső egy. ny. r. tanár, a Magyar-
ságtudományi Intézet népnyelvkutató munkájának vezető szaktanára" el-
nökletével 1941. október 14-15-én zajlott le, s - bevonva az ország magyar
nyelvészeti tanszékvezetőit és szétszórtan műkődő egyéb népnyelvkutatóit
- hosszú távú, részletes koordináló programot dolgozott ki a nyelvjárási
gyüjtés és feldolgozás fellendítésére. (Lásd: A Magyarságtudományi Intézet
Évkönyve 1941-42. Budapest, 1942; az idézett személyi vonatkozású adatok
a 4., ill. a 3. lapon; a kutatási tervre vonatkozó határozat a 3-38. lapon.)

Müködésének kerek egy évtizede alatt a Magyarságtudományi Intézet
a magyar nyelvészeti kutatás több ágának - s a kutatásszervezés nem egy
területének - központjává fejlődött. Lőrineze Lajos néhány évre Pápán
vállalt tanárságot; de a közösség kiegészült a katonai szolgálat, illetőleg a
háborús események miatt némileg később érkezett Mikesy Sándorral, majd
Benkő Loránddal. Érdemes volna az Intézetnek ezt az - 1949-ig tartó -
korszakát feldolgozni: a csekély létszámú munkatársi gárda nemcsak kutatói,
hanem kiadói tevékenységében is hatalmasat produkált; s máig maradandót.

Ám a "fordulat éve" után a Magyarságtudomanyi Intézet nevének
egyre rosszabb akusztikája támadt, bár tevékenységének tartalmi része el-
len aligha lehetett kifogás. Mentendő a menthetőt, az akkor minisztériumi
előadóként műkődő Klaniczay Tiborral olyan megoldást igyekeztünk találni,
amely lehetövé tette a "megőrizve megszüntetést". Az eredmény a kővetkező
két minisztériumi leirat lett. (Hasonmást nem tudok közölni: a papírjuk úgy
megsárgult azóta, negyven év alatt, hogy csak valami gyászosan szürke má-
solatot lehet csinálni róluk. Aki hiszi, hiszi; aki nem, annak magánirattá-
ramban megmutathatom.)ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Az egyik:

Vallás és Közoktatásügyi
Minisztérium

Budapest V. Hold u. 16.
Telefon: 129-430
214.543/1949.VI.l.szám

Adjunktus Urat megbizom a Magyarságtudományi Intézet lik-
vidálásával kapcsolatos feladatok elvégzésével, a Magyarság-
tudományi Intézetben teljesitett szolgálata alól felmentem
és további szolgálattételre a Keleteurópai Tudományos Inté-
zet nyelvtudományi munkaközösségéhez osztom be. Felhivom,
hogy a Keleteurópai Tudományos Intézet elnökénél szolgálat-
tételre haladéktalanul jelentkezzék.

,trtesitem azonban, hogy heti 3 óra önálló egyetemi el8a-
dást, ill. heti 6 óra proszemináriumot vagy nyelvgyakorlatot
uj szolgálati helyének ellenére is az egyetem bölcsészkarán
külön dijazás nélkül tartani köteles.

Kör-

pecsét

Dr. Deme László urnak
egyetemi adjunktus
Budapest

Tolnai Gábor

/dr. Tolnai Gábor/

miniszteri osztályf8nök

A másik ugyanaznap kelt, de az előbbinél lényegesen rövidebb. Mind-
össze ennyi:

Vallás és Közoktatásügyi
Minisztérium

Budapest V. Hold u. 16.
Telefon: 129-430
214.544/1949.VI.2.szám

Adjunktus Urat megbizom a Keleteurópai Tudományos Intézet
keretén belül létesül8 nyelvtudományi munkaközösség vezetésé-
vel. Felhivom, hogy a nyelvtudományi munkaközösséget 1949.
március 12-ig szervezze meg és err811949. március l5-ig hoz-
zám jelentést terjesszen fel.

Budapest, 1949. március 9-én. A miniszter rendeletéb81:

Kör-

pecsét

Dr. Deme László urnak
egyetemi adjunktus
Budapest

Tolnai Gábor

/dr. Tolnai Gábor/

miniszteri osztályf8nök
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Az alig néhány napos időközőkből (megbízás kelte: március 9., teljesítési
határidő: március 12., jelentési határidő: március 15.) alighanem sejthető: az
átszervezési procedúra a megbízással nem elkezdődött, csak legalizálódott.
A Keleteurópai Tudományos Intézet akkori elnöke, Bibó István, szeretettel
fogadott bennünket. (Öt és intézetét nem sokkal később érte el az a sors, ami
bennünket korábban, engem későbben. Ennek az "átszervezésnek" folytán
született meg a Kőpeczi Béla említette minisztertanácsi határozat.)

Az új munkaközösségbe sikerült visszahívnunk az akkor ismét Buda-
pesten, keretintézményünk egy másik intézetében dolgozó Lőrineze Lajost,
majd másokat is bekapcsolni a munkába, egyre nagyobb számban. Engem

. az év ő,szén, mint említettem, kizártak a pártfőiskoláról; így a munkakö-
zösség vezetéséről (az akkor szokásos rövid úton: szóbeli kőzléssel ) leváltot-
tak; s eltiltottak a megbízólevélben számomra előírt egyetemi oktatástói is .

. Nagyjából egy évig függőben maradt: lehetek-e rendszeresített munkatársa
az általam alapított intézménynek; addig havidíjon tengődtem. S hogy ne
érezzem magam egyedül: ilyen helyzetben tartották (az 1948. évi pártfelül-
vizsgálat során kizárt) Benkő Lorándot is. Rövid idő után ő (majd Szabó
Dénes is) Pais Dezső invitálására visszament az egyetemi tanszékre. Magam
kerek húsz évig, 1969-ig maradtam az Intézetben, de sosem vittem főmun-
katársnál magasabbra.

Az előzményeket pedig tanácsos volt sürgősen elfelejteni. S bizony még
1954-ben is személyes becsület és bátorság kellett Bárczi Gézának ahhoz,
hogy írásba- sőt nyomtatásba - adja ezeket a dokumentum értékű rész-
leteket: "Ugyanez év (ti. 1949 - D. L.) márciusában ... a Keleteurópai Inté"
zet egyik osztályaként megalakult a Nyelvtudományi Munkaközösség Deme
László vezetésével, Benkő Loránd, Kálmán Béla, Lőrineze Lajos, Sulán Béla
és Szabó Dénes munkatársakkal" (A magyar nyelvatlasz munkamódszere.
Szerk.: Bárczi Géza. 1955; az idézet tőle mint szerzőtől a 25. lapról).

Hát ennyiben lett akkor, s volt azóta is - "másképp".ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 . A z e l s ö ö t é v e s n y e l v t u d o m á n y i t e r v h á t t e r é r ö l

"A magyar és finnugor nyelvtudomány ötéves terve" címen megjelent
közlemény (MNy. 45: 97-100) rövid bevezetőjében egyebek közt ezt olvas-
suk: "Az ötéves nyelvtudományi terv vázlatát ... a Magyar Tudományos
Tanács keretén belül műkődő élvonalbeli nyelvészekből álló szakbizottság
készítette, előzetesen megállapított alapelvek és a beérkező egyéni tervek
alapján" (i. h. 97). - E "kollektív jellegnek" megfelelően megnevezetlenül
maradt mind a bevezető, mind a tervvázlat végén a szerző vagy szerzői

közösség.
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A Nyelvtudományi Intézetnek imént már 'emlegetett jubileumi ülésén
(tehát 1974-ben) tehettem csak néhány szerény megjegyzést az összeállí-
tás geneziséröl, illetöleg a vele kapcslatos felelösségemről; részleteket idézve
"ab ból a (személyi körülmények folytán végül is kézirat ban rekedt) társasági
közgyűlési előadásból. amelyet 1949 júniusában tartottam, mint az intézet
standardizálódását előkészítő és az ötéves tervet kidolgozó nyelvtudományi
munkaközösségnek (s az e munkát támogató országos kommunista nyelvész-
aktívának) vezetője, s egyben a frissen átszervezett Magyar Nyelvtudományi
Társaság titkára" (az írásom elején említett Kűlőnnyomat 105. lapján, jel-
lemző módon csak hozzászólásként Szépe Györgynek Az alkalmazott nyelvé-
szet néhány kérdése című előadásához); elismerve - nem is először -, hogy
"Ötévesnek ez a terv irreális volt"; de 'hangoztatva, hogy a terv "nemcsak
tematikusan vállalta az új korszak feladatait, hanem tudatos volt benne az
-alkalmazás-, azaz a társadalmi hasznosság szándéka is" (uo.).

Mindebből talán kiviláglik az utókor számára, de foglaljuk szavakba
is: az ötéves terv bevezetőjében szerényen emlegetett "előzetesen megállapí-
tott alapelvek" az akkori párttagok tanácskozó testületétől eredtek; s abban,
hogy - mint visszatekintésemből idéztem fentebb - bevezető előadásom
"végül is kéziratban rekedt", azok a "személyi körülmények" játszották a fő
szerepet, amelyeket pártbeli helyzetem megváltozásáról jeleztem korábban,
s amelyeknek folytán a Magyar Nyelv 1949. szeptemberi számának impri-
málásakor már "minden másképp - volt".

A tervben vállalt munkálatok megindultak, köztűk a nyelvatlaszé is;
de 1951-töl 1958-ig én - mint "kizárt párttag" - nem vehettem részt a
helyszíni gyűjtésben, minthogy abban az időben ez "politikailag kényes fel-
adatnak" számított (s ezt, akkori igazgatónk szerint, azért is be kellett lát-
nom, mert "politikailag jó érzékű" egyén vagyok, hiszen a falura indulőknak

magam szerveztem parasztpolitikai tájékoztató tanfolyamot , még 1949 késő
őszén). - Így hát évekig az intézetben üldögélve írogat tam munkatérképre
a helyszínen gyűjtő kollégák adatait, - köztük Benkő Lorándéit is. Nem
mondom: ahhoz is jól jött a szakértelem; s ők legalább több időt tölthet-
tek a terepen; - ami a padlások söprettetésének és egyéb rázkódtatásoknak
időszakában korántsem volt valamiféle népszórakozásnak tekinthető feladat.

3. A gimnáziumi nyelvtankönyv történetéhez

Évjelzés nélkül, de a hátulsó impresszum tanúsága szerint (256. lap)
1951-ben jelent meg a "Magyar nyelvtan a gimnáziumok I-IV. osztálya szá-
mára". Belső címlapjának verzóján ez áll: "Ez a könyv a Közoktatásügyi
Minisztérium nevelésügyi főosztályának irányításával készült - Benkő Lo-
ránd, Kálmán Béla munkája - Az anyaggyűjtésben részt vett Deme László,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Kerékgyártó Imre". A kiadvány jó néhány évig forgalomban volt, s a köztu-
datba "Benkö-Kálmán" (egyes emlegetői szerint olykor "Kálmán-Benkő")
becenéven volt közismert.

Ám itt is érvényesült az "ezentúl minden másképp volt" elve; s az "ezen-
túl" itt sem most kezdődőtt , hanem néhány hónappal a könyv megjelenése
előtt.

A tankönyv elkészítésére a megbízást még 1949-ben adta ki, nem is a
minisztérium, hanem az ONI, az Országos Neveléstudományi Intézet, mely
Mérei Ferenc vezetésével akkoriban a tankönyvügyeket gondozta. A munká-
lat ideológiai irányítójául Trencsényi- Waldapfel Imrét jelölték ki (azidőtájt
vagy nem sokkal később minisztériumi főosztályvezető volt), kidolgozására
én kaptam megbízást. Nem előzmények nélkül: ezt a bizalmat azzal sze-
reztem meg, hogy szerzője voltam a "Magyar kőnyv az általános iskolák
8. osztálya számára" címü tankönyv nyelvtani részének (irodalomtörténeti
anyagát Király István és Szabolcsi Miklós állította össze), amely az "Álta-
lános iskolai tankönyvek" sorozatban 1948-ban került forgalomba.

Sokirányú lekötöttségem miatt segítőtársat kellett keresnem. S mivel
már akkor a (szövegrésznek-szövegelemnek tekintendő) mondat kérdése iz-
gatott jobban (lásd a tankönyv 6. lapján), a hangtani és szót ani rész elké-
szítésére Benkő Lorándot kértem fel. Saját penzumunkat önállóan, de egy-
máséval - és egymással - jól összehangolva dolgoztuk fel. Hogy nyelvi
példáink túlnyomó részét Vörösmarty, Petőfi, Arany, Ady, Mikszáth, József
Attila, Tóth Árpád, Móricz Zsigmond, Veres Péter, Illyés Gyula műveiből

meríthettük - az újabb írók kőzül sem zárva ki néhány nemesebb tollút -,
az némi makacskodással, de elérhető volt; s hogy mellettük Sztálin, Rákosi,
Gerő és az Alkotmány is forrásul szolgált, és jó néhány "köznyelvi" példá-
nak aktuálisan "átpolitizált" a tartalma, az a korszellem nek és a felsőbb
irányí tásnak elháríthatatlan együ ttes hatása volt.

Kettőnk közül egyik sem bírván hosszabb kőzoktatási tapasztalattal,
a feladatok kijelölésében és megfogalmazásában Kálmán Bélától és Kerék-
gyártó Imrétől kértünk segítséget.

Ám mire a kézirat elkészült, 1951 elejére, bekövetkeztek az előbb már
említett "személyi körülmények". S nemcsak én kerültem feketelistára, ha-
nem (miként korábban a Keleteurópai Tudományos Intézet), a tankönyvün-
ket gondozó ONI is. S az illetékessé vált minisztériumi főosztály a bukóban
levő intézmény bukott szerzőjének művét nem merte átvenni. Veszélybe ke-
rült hát a kész mű megjelentetése. - A problémát - javaslatomra - az
oldotta meg, hogy Kálmán Béla vállalta a "helycserét" a belső címoldalon.
Így ő került társszerzőként Benkő Loránd mellé. Abba, hogy "az anyaggyűj-
tésben részt vettem", a minisztérium beletörődött.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Tudomány történeti szempontból azért érdemes ezt feltárni, mert a tan-
könyv bevezető (3-11) és mondattani (133-215) része csírájában tartal-
mazza a későbbi munkáimban részletesebben kifejtett, majd rendszerezéssé
kerekített funkcionális szemléletnek az elemeit: a társadalmiságra, a gon-
dolkodással való szoros kapcsolatra, a kommunikatív szerepre, a beszéd-,
illetőleg szövegközpontúságra való utalásokat, amelyeknek a rendszerszerű-
ség és a szerkesztett ség nem fólérendeltje, hanem csupán szolgálója. (VÖ.:
A nyelvről- felnőtteknek. Gondolat, 1966; Az általános nyelvészet alapjai.
Madách, 1969, hazai kiadásban: A beszéd és a nyelv. Tankőnyvkiadó, 1976;
Mondatszerkezeti sajátságok gyakorisági vizsgálata. Akadémiai Kiadó, 1970;
kisebb cikkek folyóiratok ban és tanulmánygyűjteményekben folyamatosan.)

E tankönyvnek - főleg mondattani részének - alapján jó néhány évig
tanítottam még a Színművészeti Főiskolán - akkor így hívták - a színész és
a rendező szakos növendékeket (főigazgatóját, Hont Ferencet, politikai "le-
bukásom" nem zavarta); s ez a magvában már itt is jelentkező szővegszem-
léletnek továbbmélyítésére serkentett. "Kiegészítő megjegyzések a Magyar
nyelvtan a gimnáziumok I-IV. osztálya számára c. nyelvtankönyvhöz" elne-
vezéssel sokszorosított jegyzet et készítettem (első kiadása az 1951/52. tan-
évre; a továbbiakban a némileg bővitett kővetkező tanévi változatból idézek;

az 1. félévnek 1-16., a'Il.-nak 1-34. lapnyi anyagából).
A nyelvtantanulás céljáról és fontosságáról a tankönyvben foglaltakhoz

ezt fűzt em hozzá:

A beszéd, a nyelv alapvető eszköze a színészi munkának. A színésznek
első feladata a szöveggel szemben, hogy az ott készen kapott gondolatokat úgy
megértse, hogy azután mint sajátjait, híven tolmácsoIni tudja. Ha meg klasszi-
kus szöveggel kerül szembe: meg kell értenie elavult szavait, régies szerkezeteit
is. Mindez akkor sikerülhet csak, ha a sZÍnész mesterségének alapeszközét, a
nyelvet, a legalaposabban ismeri és a lehető legnagyobb biztonsággal bírja.
Nyelvhasználatának tehát tudatosnak kell lennie, illetőleg szükséges, hogya
spontán nyelvhasználat tényei legalább alkalomszerüen, a kritikus esetekben
tudatosíthatók legyenek benne. - A rendezők, akik a sZÍnész instruktorai és
kétségeiben segítőtársai, el kell hogy érjék a nyelvi kultúrának legalább a szí-
nészekével azonos fokát. De van ezen túlmenő feladat is: a rendezőknek, a
dramaturgokkal közösen, feladatává válhat, hogy az írók szövegeit olykor meg-
bírálják, sőt át is javítsák, esetleg régi szövegeket modernizáljanak stb. Az ő

munkájuk tehát a színészekének lényegében passzív és reproduktív feladatai-
val szemben e vc.natkoaásban aktív, alkotó nyelvi munka. A rendezőnek és a
dramaturgnak félig írónak, illetőleg stílusérzékét tekintve, olykor többnek mint
írónak kell lennie. (i. m. 1.)

Amit a. tankönyvben a szakirányító és a lektor csak sejtetni engedett -
hogy az állítmány csak mondatszinten állhat, a jelző csak mondatszint alatt,
a tárgy, ahatározó és az alany viszont mindkét mélységfokozatban (elemzés-
minta a 166., további megjegyzések a 167-71. majd a 173-74. lapon), azt a



TUDOMÁNYTÖRTÉNETIADALÉKOKzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

kiegészítő jegyzetben kedvemre kifejthettem. Ezt a példamondatot: "A ha-
lálra fáradt fiú levette sajgó lábáról az ujjait szorító cipőt" így elemeztem:

Itt az állítmány:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlevette, az alany: a ha lá lra fá radt fiú; határozó: sa jgó

lábáról; tárgy: az ujja it szor ító cipőt. Tehát nem egyszerüen a fiúról beszélek,
hanem a a ha lá lra fá radt fiúról ... Az ilyen több szóból álló, de egyetlen mon-
datrészt alkotó szócsoportot általábanZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs z e r k e z e t n e k nevezzük. (Az 1. félévi
jegyzet ll. lapján).

Ez a tankönyvben felvillanó, s a jegyzetben továbbfejlesztett szemlélet-
mód teljesedett ki később "Szinteződés és tömbösödés az egyszerű mondat-
ban" címen (Nyr. 90: 275-87). - Embrionális formában benne maradhatott
ennek a szemléletnek némi nyoma a tankönyvnek abban a részében is, amely
a többszörösen összetett mondatokról szól. A "Mikor kinéztem a vonat ab-
lakából, hogy még egyszer búcsút vehessek, már eltűnt a szemem elől" pél-
damondat grafikus képletében az időhatározói mellékmondat az alárendelés
első mélységszintjén, annak célhatározói mellékmondat a - "másodrendű
mellékmondat" elnevezéssel - az alárendelés második mélységszintjén áll,
mint amelyeknek együttese rendelődik a főmondat alá, hiszen itt "a mellék-
mondat maga is alárendelő összetétel" (a tankönyv 198-99. lapján). - A
főiskolai jegyzetben ez ilyen kifejtést kapott:

A mondatszövedékek rendszerint nem közvetlenül tagmondatokra bont-
hatók, hanem több mondatot átfogó úgynevezett értelmi egységekre. (Most
szúrom be: ez a megnevezés a későbbi "tömb" fogalmat' takarja.) ... Ez a
mondatszövedék három értelmi egységre bomlik: 1. "Nézegeti a paszujindát,
ami most virágzik"; II. "a tököt saccolja, ami már szépen fut"; Ill. "nem lehet
mondani, hogy nem törődik velük" a kapcsolatos viszony nem a második
és a harmadik tagmondat közt van, még csak nem is az első és a harma-
dik tagmondat között, hanem kimondott.an az első értelmi egység (vagyis az
első és a második tagmondat együtt) van kapcsolatos .viszonyban a második
értelmi egységgel (azaz a harmadik és a negyedik tagmondattal együttesen).
(A II. félévi jegyzet 2-3. lapján.) .

Nérni terminológiai korrekcióval nem nehéz ráismerni arra a szemlé-

letre és módszerre, amelyet később "Szintezödés és tömbösödés az összetett
mondatban" címenrészleteztern (Nyr. 90: 392-404), ugyancsak a "Mondat-
szerkezeti sajátosságok gyakorisági vizsgálata"yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcímű könyvem megalapozó
elözményekén t.

Máig is hálás vagyok Kálmán Bélának, hogy akkor - a megjelentet-
hetőség érdekében - vállalta a "keresztapaságot" , mégpedig anélkül, hogy
az akkor már kész anyaghoz hozzá akart volna nyúlni. - De ma már talán
eljött az ideje, hogy felmentsem őt (és magamat) az akkor megfogadott és
hosszú ideig érvényesített titoktartási kötelezettség alól. Ma még - bár ki
ilyen, ki olyan egészséggel - mindketten élünk. S él az elmondott adalékok
mindhárom részletének koronatanúja: Benkö Loránd.

S éljen is még, hosszan és eredményesen!
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