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Péntek János a Magyar Tudományos Akadémia küls ő tagjának 

„Magyar nyelv- és nyelvjárásszigetek Romániában” cí mmel tartott 

székfoglalóján elhangzott laudáció 

 

Tisztelt Elnök Úr! Hölgyeim és Uraim! 

 

Mindannyian tudjuk, hogy a Magyar Tudományos Akadém ia 

alapítását mindenekel őtt a magyar nyelv féltése, ápolásának és 

a magyarnyelv ű tudomány m űvelésének szándéka ösztönözte. Ezért 

megkülönböztetetten fontos esemény, valahányszor - mint most is 

- nyelvtudós a magyar nyelvr ől, annak kutatásáról tartja 

székfoglalóját. 

Péntek János 1941-ben született a Kolozs megyei Kör ösf őn. 

Középiskoláit Nagyváradon, az egyetem magyar nyelv és irodalom 

szakát Kolozsvárott végezte. Tanulmányainak befejez ése után az 

akkor már Babes-Bolyai Egyetem magyar nyelvészeti t anszékére 

került, ahol jelenleg is egyetemi tanárként tanít. 

Pályakezdését a tanszék vezet ő oktatói, Szabó T. Attila, Márton 

Gyula és Gálffy Mózes szakmai tájékozódása és irány ítása 

határozta meg. T őlük tanulta a tudomány szeretetét, a szigorú 

módszerességet és azt hogy kutatói és oktatói pályá n dolgozó 

erdélyi magyar értelmiséginek a nyelv és a kultúra 

kapcsolatában nemcsak a sz űkebb szakágazatokban, hanem más 

területeken fölmerül ő kérdésekre is tudnia kell felelni. A 

nyelv és kultúra különleges kapcsolatát kínálta kut atásra 

népművészetér ől nevezetes kalotaszegi szül őhelye. Körösf ő 

nyelvjárásának tanulmányozásával kezdte tudományos 

vizsgálatait. 1976-ban védte meg doktori értekezésé t. Kezdett ől 

meglév ő sokoldalú érdekl ődésének kibontakozását segítette, hogy 
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fokozatosan csaknem minden fontos nyelvészeti tárgy  

szemináriumát vezette, majd 1972-t ől általános nyelvészetb ől, 

1975-t ől pedig általános etnológiából tartott egyetemi 

el őadást, az utóbbihoz kapcsolódóan szemináriumokat ma gyar 

néprajzi témákból is vezetett. Amint lehet őség nyílott rá, 

korábban mell őzött tudományközi területek bevonásával 

igyekezett korszer űsíteni az egyetemi oktatást. 1990 óta 

rendszeresen ad el ő szociolingvisztikát, els ősorban a 

kisebbségi nyelvhasználat, a nyelvi kontaktológia é s 

interferencia köréb ől, valamint az egyetemi oktatás különböz ő 

fokain nyelvjárástant, nyelvföldrajzot, tudománymód szertant. 

Tudományos munkásságának eredményeit eddig 14 önáll óan vagy 

társzerz ővel készült könyvben, magyaron kívül németül, angol ul 

és románul megjelent több, mint száz tudományos köz leményben 

adta közre s még nem is említettük nagyszámú kisebb  cikkét, 

szerkesztéseit, tudományos konferenciákon tartott e l őadásait. A 

Kárpát-medencei magyar kisebbségek nyelvi állapota és 

nyelvhasználata vizsgálatának 1990 után megnyíló sz abad 

lehet ősége magával hozta számára a nyelvstratégiai és nye lvi 

tervezési programokban, átfogó, több ország szakemb ereivel 

együtt végzett közös munkákban való részvételt (pél dául 

korpusztervezési és nyelvrehabilitációs program a r omániai 

magyar hivatali nyelv kialakítására, tankönyvírás, egyetemi 

jegyzetek szaknyelvi gondozása, szótárkészítésekben  tevékeny 

közrem űködés stb). 

Péntek János publikációinak változatos tematikája 

kapcsolódik az oktatási területekhez. Kiemelkednek elméleti 

igényességükkel, egyszersmind a kisebbségi nyelvi h elyzet 

gyakorlati gondjait rendre fölvetik, az Erdélyben ú ttör ő 
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szociolingvisztikai kutatásai. A legutóbbi évekb ől „A nyelv 

ritkuló légköre” (Kolozsvár, 2001) kötetét említjük  ebb ől az 

általa sokoldalúan m űvelt témakörb ől. Értékesek a 

nyelvjárásokkal, a nyelvjáráskutatás különböz ő kérdéseivel, a 

magyar-román nyelvi és kulturális kapcsolatokkal, a  kisebbségi 

nyelvhasználattal, a kétnyelv űséggel, a nyelvi tervezéssel 

foglalkozó dolgozatai. Két egyetemi kollégájával ké szítette el 

a magyar nyelvjárások román kölcsönszavainak gy űjteményét 

(Bukarest, 1977). Legutóbb „A nyelvi kapcsolatok, n yelvi 

dominanciák az erdélyi régióban” (Kolozsvár, 2003) kötet címe 

tanuskodik róla, hogy a többnyelv ű, -kultúrájú és -vallású 

történelmi nagytáj jellemz ő kérdéseivel foglalkozik. Péntek 

János egyik folytatója a politikai önkény által mun kájában 

akadályozott el őző nemzedék kéziratban maradt, nagy 

nyelvföldrajzi munkái kiadásra el őkészítésének, illet őleg 

kiadásának: A moldvai csángó nyelvjárás atlasza, A székely 

nyelvjárás atlasza stb. Három évvel ezel őtt vezetésével kezdte 

el egy tanszéki munkaközösség a moldvai magyar nyel v szótárának 

szerkesztését. Utaltunk  rá, s az eddig mondottakbó l 

hangsúlyosan következik, hogy szaktudományos érdekl ődésében 

kitüntetett helye van a népnyelv és a népi kultúra viszonyának. 

A néprajzi és nyelvjáráskutató irodalomban egyaránt  egyedi 

munka, „A kalotaszegi népi hímzés és szókincse” (Bu karest, 

1979) ennek az érdekl ődésnek, egyszersmind a szül őföld iránti 

tiszteletnek magasszint ű megnyilvánulása. Kapcsolódóan rövidebb 

terjedelm ű írásait legutóbb „Népi nevek, népi hagyományok” 

(Marosvásárhely, 2003) címmel gyüjtötte össze. Pént ek János 

kimunkálója párban Szabó Attilával a korszer ű etnobotanikai 

vizsgálatoknak, együtt írták meg az Ezerjóf ű cím ű etnobotanikai 
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útmutatót (Bukarest, 1976) és Ember és növényvilág címmel 

Kalotaszeg növényzetér ől és növénynévismeretér ől szóló, egy 

kistájat mintaszer űen bemutató kötetet (Bukarest, 1985). Külön 

csoportot képeznek a magyar nyelv ű oktatással alapfoktól 

fels őfokig foglalkozó m űvei, közülük most csupán kett őt idézek: 

„A megmaradás esélyei. Anyanyelv ű oktatás, magyarságtudomány, 

egyetem Erdélyben” (Budapest, 1999), valamint „Anya nyelv és 

oktatás” (Csíkszereda, 2004). 

Vannak történelmi helyzetek, amikor a hirtelen megn yíló 

lehet őségekkel csakis akkor lehet élni, ha megfelel ő emberek 

akadnak a tornyosuló feladatok megoldására. Péntek János 

személyében nemcsak kiváló tudóst és tanárt tisztel hetünk, 

hanem sikeres szervez őt, a romániai magyar tudományosság 

képviseletét különféle bizottságokban ellátó, az 

oktatáspolitikát alakító szakembert, a tudományos é s a 

kulturális közélet résztvev őjét, valamint a szinvonalas 

nyelvápolást és nyelvm űvelést szívügyének tartó nyelvtudóst is. 

1990 januárjában választották meg az id őközben a 

nyelvészeti és irodalom tanszékekb ől kényszerítve egyesített és 

akkor még egyetlen magyar filológiai tanszék vezet őjének. Ett ől 

kezdve fontos egyetemi posztokat töltött be, és fok ozatosan 

jelent ős eredményeket ért el kezdeményez őként és szervez őként a 

magyar nyelv ű oktatás b ővítésében, szinvonalának emelésében, 

helyzetének meger ősítésében. Tagja lett a kar és az egyetem 

vezet ő testületeinek, 1990 és 1996 között az egyetemi 

szenátusnak. Közvetlenül résztvett a romániai polit ikai 

fordulatot követ ő tanügyi átszervezésekben és reformokban. 

1997-1999 között tagja volt a bukaresti országos ok tatási 

reformbizottságnak és tankönyvbizottságnak, jelenle g is tagja a 
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tudományos min ősítéséket és az egyetemi tanári pályázatokat 

jóváhagyó országos testületnek. A 90-es évekre eset t a 

kolozsvári egyetem diktúra alatt er ősen korlátozott nemzetközi 

kapcsolatainak újjáélesztése. Ezen belül különösen fontos, hogy 

a magyarországi egyetemekkel és az akadémiai intézm ényekkel 

szorossá vált a korábban formálisra lefokozott s ez által 

csaknem teljesen megszünt szakmai és személyes együ ttm űködés. 

Péntek János kezdeményezésére kormányközi egyezmény  keretében 

már 1990 őszét ől el őbb egy, majd két állandó magyarországi 

vendégtanári állást szerveztek a magyar tanszéken. Ugyancsak 

1990 után nyílott alkalom arra, hogy Péntek profess zor 

vendégtanár, illet őleg vendégel őadó legyen a budapesti, a 

miskolci, a debreceni, a pécsi és a szegedi egyetem en valamint 

a bukaresti egyetem posztgraduális programjában. Re ndszeressé 

vált a hallgatók magyarországi részképzése és lehet őség támadt 

magyarországi hallgatók tanulmányainak folytatására  is 

Kolozsvárott. 

A nemzedéki törés és veszteségek ellenére sikerült 

megújítani és folyamatosan fejleszteni a tanszék ok tatói 

állományát. Így 1993-tól ismét önállósulhatott a ma gyar 

irodalomtudományi tanszék, ett ől kezdve Péntek János a magyar 

nyelv és kultúra tanszék vezetését látta el, 2002-t ől pedig a 

Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék élén áll. A z újabb 

változás gyökere 1990-ig nyúlik vissza, amikor a pr ofesszor a 

magyar tanszéken megszervezte a néprajz szakot, ame ly a 

bölcsészkaron általános kétszakos rendszerben el őbb 

minorszakként, majd f őszakként m űködött, végül létre hozták az 

önálló katedát. Id őközben kezdeményezésére indult meg a finn 
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mellékszak és a magyar szakképzési program újságírá sból, 

valamint könyvtárszakból. 

1995-ben hivatalosan elfogadták a nyelvészeti tansz ék 

posztgraduális magiszteri programját etnolingviszti kából és 

szociolingvisztikából. Romániában 1990 őszén indult meg a 

nemzetközi min ősítésekhez igazodó doktori képzés. Péntek János 

ekkortól doktori programot vezethetett különböz ő nyelvészeti 

ágazatokból és néprajzból. 2002-ben a doktori iskol ák 

szervezésékor, megalapította az els ő és ezidág egyetlen magyar 

doktori iskolát Romániában „Hungarológiai stúdiumok ” 

elnevezéssel. Ide tartozik, hogy szintén Péntek Ján os az 

alapítója és szakmai vezet ője a Magyar Tudományos Akadémia 

2001-ben alakult kolozsvári kutatóállomásának, a Sz abó T. 

Attila Nyelvi Intézetnek. 

A tudományos területeken és az oktatásban elért ere dmények 

természetszer űleg számos szakmainak és közéletinek egyaránt 

tekinthet ő megbízással és tisztséggel járnak. Péntek János 

professzor alapítója és jelenleg elnöke az Anyanyel vápolók 

Erdélyi Szövetségének, amely az anyanyelvi mozgalom  szervez ője, 

alapítója az Erdélyi Tankönyvtanácsnak és elnöke a Tanács 

kuratóriumának, alelnöke a Nemzetközi Magyarságtudo mányi 

Társaságnak, erdélyi társelnöke a Magyar Nyelv és K ultúra 

Nemzetközi Társaságának. Tagja még számos más tudom ányos 

társaságnak és munkabizottságnak. Ezek közül itt és  most csupán 

az Akadémiánkkal kapcsolatos a Magyar Tudományosság  Külföldön 

elnöki bizottságot és az MTA Szótári Munkabizottság át említem. 

Péntek János tudományos tevékenységét több szakmai- tudományos 

kitüntetéssel és díjjal ismerték el.   

Tisztelt Hallgatóság! 
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Bevezet ő szavaimmal emlékeztettem Akadémiánk és nyelvünk 

ügyének szoros kapcsolatára. Így nem hallgathatok a rról, hogy 

ma a magyar nyelv veszélyeztetett helyzetben van, m ind 

kevesebben beszélik és tanulják, használatát több o rszágban 

különböz ő szinteken hivatalos rendeletek korlátozzák. Ezért a 

székfoglaló el őadás tárgyául választott nyelv- és nyeljárás-

szigetek különös figyelmet érdemelnek. Péntek János  azok közé a 

tudósok és egyetemi tanárok közé tartozik, akik sok at tesznek a 

magyar nyelv kutatásáért, oktatásáért, helyzetének 

er ősítéséért. Az erdélyi tudományos élet sokoldalú, je les 

nyelvészképvisel ője, nemes kutatói hagyományok folytatója, 

további munkásságától változatlanul sokat vár a mag yar 

tudományosság. 

 

2005. április 11-én elmondta Kósa László. 


