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Keszler Borbála 70 éves* 

Társaságunk szép hagyománya, hogy a 70., 80., 90. és − ha ilyenek is lesznek − 100. élet-
évüket betöltő tagtársainkat köszöntjük. Ma egy a protokoll korosztályi szempontját tekintve 
kezdő – mert a köszöntendők legifjabb kategóriájába tartozó – tagtársunkat üdvözölhetjük. 
A jelen esetnek sajátosságot, mondhatni különlegességet kölcsönöz valami. Nem az, hogy a 
köszöntendő korábbi kényszerű távolléte miatt a 70. születésnap friss íze már a múlté. 
Hanem az a tény, hogy Keszler Borbála az a társasági tagunk, aki a történelem első magyar 
tanszékén, régiesen szólva a „pesti univerzitásban” 1791-ben alapított magyar tanszék egyik 
utódjának, a Mai Magyar Nyelvi Tanszéknek az első, a szebbik nembe tartozó tanszékveze-
tő egyetemi tanára volt (1988−2004), ma pedig professor emeritusa. 

Ünnepeltünk magyar–német szakosként az egyetemre kerülve hamar bekapcsolódott a 
nyelvész diákkör munkájába, s érdeklődése Bárczi Géza és kollégái közelébe vitte. Mindez 
– úgy tűnik – mély nyomokat hagyott benne: nyelvtudományi ars poeticája, az általa mű-
velt nyelvtudományi területek, tanári habitusa egyaránt bizonyságul szolgálnak. Ő maga is 
vall erről saját pályafutására visszatekintő írásában, amely ezt a címet viseli: „A nyelvtörté-
nettől a nyelvtörténetig” (in: KONTRA M IKLÓS – BAKRÓ-NAGY MARIANNE szerk., A 
nyelvészetről – egyes szám első személyben. 2. Szeged, 2009: 99–103). Nem feltétlenül 
szokványos pálya a XX. század második felének magyar nyelvtudományában, hogy egy a 
nyelvtörténeti kutatással s nyelvtörténeti kötettel (1969: Szókezdő mássalhangzó-torlódások 
feloldása korai jövevényszavainkban) induló Bárczi-tanítvány legyen az ország első egye-
temén a leíró nyelvészeti tanszék vezetője és egy új leíró grammatikát létrehozó munkakö-
zösség vezetője, illetőleg az új nyelvtan szerkesztője. Márpedig munkásságának ez a vonu-
lata lett azzá, amely − úgy tűnik − a legszélesebb körű szakmai figyelemre tart igényt. 
Tudvalévő, annak idején éles viták folytak a magyar leíró nyelvtani kutatások feladatairól, 
módszeréről. HAJDÚ PÉTER úgy fogalmazott, hogy „valószínűnek látszik, hogy a magyar 
nyelvtudománynak több, de legalább kétfajta leíró magyar nyelvtan elkészítésével kell fog-
lalkoznia” (NytudÉrt. 104. 1980: 8). Keszler Borbála akkor kezdett leíró nyelvtannal elmé-
lyülten foglalkozni, amikor 1970-ben munkamegosztásos alapon létrejött a két magyar 
nyelvészeti tanszék az ELTE-n, s ő a leíró tanszékre hamarabb kapott hívást. Nyelvtörténé-
szi iskolázottsága nyilvánulhatott meg abban, ahogy érvényesítette leíró vizsgálataiban  
a tőle ekként megfogalmazott véleményt: „A grammatika rendszerében a kivételek és az át-
menetek megkülönböztetetten fontos szerepet játszanak. A kivételek és az átmenetek ugyan-
is sokszor bonyolult, összetett nyelvi folyamatokat tükröznek, melyek túlmutatnak egy-egy 
adott kategória határain, s jellemzőek lehetnek az egész rendszerre” (in: KESZLER BORBÁLA 

– KISS RÓBERT RICHÁRD szerk., Harmincéves a Mai Magyar Nyelvi Tanszék. Bp., 2002: 22). 
SZATHMÁRI ISTVÁN, az említett új tanszék első vezetője a tanszéki előzményekről 

szólva írta, hogy a RÁCZ ENDRE irányításával készült „A mai magyar nyelv” című egyetemi 
tankönyv volt az első lépés a megújított klasszikus grammatika felé, ezt követték a hozzá 
kapcsolódó, továbbfejlesztő tanulmánykötetetek, amelyek (mint írja) „végső soron előkészí-
tették a Keszler Borbála szerkesztette új Magyar grammatikát” (in: KESZLER–KISS szerk. 
2002: 10). Ezek az évtizedek a leíró nyelvészet pezsgő, dinamikus, pengeváltásokat sem 
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nélkülöző évtizedei voltak nálunk is: a klasszikusnak mondott grammatikát megújítani hiva-
tott vállalkozások mellett jelentkezett és tért hódított a formális, a strukturális, a generatív és 
a kognitív szemléletű nyelvészeti megközelítésmód is. Ebben a forrongó időszakban, 2000-
ben mondta Keszler Borbála, hogy „Nem hálás feladat ma klasszikus grammatikát írni, még 
akkor sem, ha az hasznosítja a modern irányzatok eredményeit” (in: KESZLER–KISS szerk. 
2002: 22). 

A köznyelvre irányuló, célzott beszélt nyelvi kutatások 1975-ben indultak az ELTE-n 
Keszler Borbála vezetésével. Csak sajnálni lehet, hogy az általa írott, a kötetlen beszélgeté-
sek mondat- és szövegtani vizsgálatáról szóló 1983-as tanulmányát nem követték újabb 
vizsgálatok, mert így a beszélt nyelv éppen meginduló rendszeres kutatása az egyik fontos 
magyarországi grammatikai műhelyben törést szenvedett. Viszont abban mégiscsak látha-
tunk következményt, hogy a tanszéken készült új grammatika előmunkálataiba forrásanyag-
ként bevontak beszélt nyelvi korpuszokat. Sőt szemléletbeli változást is érzékelhetünk, hi-
szen RÁCZ ENDRE úgy fogalmazott 1977-ben, hogy „Csak e két irányú [ti. írott és beszélt 
nyelvi] vizsgálódás, eszmélkedés összekapcsolódásától lehet remélni, hogy grammatikánk 
megközelítő adekvátsággal tükrözze a nyelvi valóságot” (NytudÉrt. 104. 74). RÁCZ ENDRE 
okkal nevezte a megújított klasszikus nyelvtan iskolája legfőbb bázisának az ELTE szóban 
forgó tanszékét, közös törekvésükként megfogalmazva, hogy a klasszikus hagyományra 
építve akarnak megfelelni bizonyos új meglátásoknak és módszereknek, illetőleg szükségle-
teknek (uo. 72, l. még ELEKFI: MNy. 2002: 164). 

Az új „Magyar grammatika” (Bp., 2000. 577 lap; további kiadások: 2001, 2002, 2004, 
javított és bővített kiadás: 2006) alapos előkészítő munkálatok után Keszler Borbála vezeté-
sével és tanítványainak, munkatársainak – vagy ahogy ELEKFI LÁSZLÓ fogalmazott rendkí-
vül alapos recenzió-tanulmányában: „a családias légkörű női munkatársi gárdá”-nak (i. h.) – 
hatékony közreműködésével készült. Megjelenése óta sokan forgatták és használták, bőví-
tett, javított kiadása is megjelent. ELEKFI tanulmányának ügyes címe: „Magyar grammatika – 
és ami utána következhet” (i. h.) a tudománytörténet irányába mutat, s szerzője a grammati-
kát íróknak elismeréssel adózva azt írta: „józan középút” (MNy. 2002: 11), amit követnek, s 
jelzi, nemcsak továbblépési lehetőségek, de kényszerek is vannak ezen az úton is (MNy. 
2002: 164) – ahogy ez egyébként a tudományos kutatásban általában is természetes. (A 
Keszler Borbálától is jegyzett idevágó önálló kiadványok: 1992: Újabb fejezetek a leíró 
nyelvtan köréből; 2000: Magyar grammatika (5., javított, bővített kiadás: 2006); 2002: Kis 
magyar grammatika (LENGYEL KLÁRÁval); 2008: Ungarische Grammatik (LENGYEL KLÁRÁ-
val); vö. még 2009: Magyar grammatikai gyakorlókönyv (LENGYEL KLÁRÁval). 

Ünnepeltünk előszeretettel, egyszersmind legjobb hazai szakértőként kutatja az írás-
jelhasználatot. Tudományos fokozatainak egy részét (a kandidátusi és akadémiai doktori 
fokozatot) e témakörben írt disszertációkkal nyerte el (1986: A magyar írásjelhasználat és 
grammatikai alapjai, kandidátusi értekezés; 1997: A magyar írásjelhasználat története a 
XVII. század közepéig, nagydoktori értekezés). Eme érdeklődése kettős forrásból kapott in-
dítékot: a helyesírással és a leíró nyelvtannal való elmélyült foglalkozásból. (Nyomtatásban 
megjelent idevágó munkái: 1993: Fejezetek az európai írásjelhasználat történetéből; 1995: A 
magyar írásjelhasználat története a XVII. század közepéig; 2004: Írásjeltan. Az írásjelhasz-
nálat szabályai, problémái és története; 2006: Írásjel-használati gyakorlókönyv.) 

Kevéssé látványos és méltányolt közhasznú munkát is bőven végzett és végez, s itt el-
sősorban a helyesírással összefüggő, több mint harminc éven át nyúló tevékenységét eme-
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lem ki. Annak idején Fábián Pál – Ligeti Lajos javaslatára is – korán bevitte őt az Akadémia 
Helyesírási Bizottságába, később titkárrá választották. „A magyar helyesírás szabályai” 
1984-es, 11. kiadásának és azt követő kiadásainak egyik főmunkatársa ő volt. Érthető okból 
(a szűkebb családban rajta kívül mindenki orvos) szívesen, gyakran és eredményesen fog-
lalkozik az orvosi szaknyelvvel és a helyesírással is. Az „Orvosi helyesírási szótár” egyik 
szerkesztője, a Magyar Orvosi Nyelv szerkesztőbizottságának pedig tagja. Az egyetemi 
nyelvészeti oktatást segítendő számos segédkönyv, jegyzet írásában, szerkesztésében is ve-
zető szerepet vállalt. Megemlítem, mind az egyetemi, mind a tudományos közéletben te-
herbíró és a munkától sosem tartózkodó közösségi emberként, segítőkész kollégaként, 
szükség esetén vitákat is vállaló, tudománya érdekeiért kiálló emberként ismerjük. 

A Magyar Nyelvtudományi Társaságnak is hűséges, tettre kész, aktív tagja. Első elő-
adása Társaságunkban 1967-ben hangzott el (Szókezdő magánhangzók eltűnése a magyar-
ban: MNy. 1967: 256). 1975 és 1988 között a Társaság titkára volt, hosszú évtizedek óta vá-
lasztmányi tag. Elnöke a Magyar Nyelvi Szakosztálynak, bizottságok munkájában is részt 
vesz, jelenleg elnöke is egyiknek (a Bárczi-bizottságnak), 1991-től 1994-ig a Magyar Nyelv 
szerkesztőbizottsági tagja volt, s ettől akkor vált meg, amikor (1994-ben) a Nyelvőr szer-
kesztője lett. Ez a megbízatás nagy szakmai elismerés, amely a szerkesztés intellektuális 
kihívásai és hasznos tapasztalatai mellett súlyos felelősséggel és nyilván nem csak szakmai 
természetű gondokkal is jár. 

Széles körű aktivitása, sokoldalúsága, mindaz, amit arról tudunk, amit a szakmában, a 
tudományos és egyetemi közéletben, valamint családjában tett és tesz, cáfolja azt a véleke-
dést, mintha a női nem a gyengébbik nem volna. Munkabírása irigylésre méltó és tiszteletet 
parancsoló. Egyik tanítványa (LENGYEL KLÁRA) egyetemi éveiből három jelző megidézésé-
vel emlékezett rá, hogy tudniillik: elegáns, szigorú és kedves (in: KUGLER NÓRA – LACZKÓ 

KRISZTINA szerk., Ember és nyelv. Bp., 1999: 7). Az idő ugyan múlik, e tekintetben azon-
ban nincs változás nála. FÁBIÁN PÁL, aki átadta neki a tanszékvezetői stafétabotot, ezt írta 
10 évvel ezelőtt róla: „változván változó világunkban ő nem változott: most is ugyanazzal a lé-
lekkel műveli a magyar nyelvtudományt, amilyennel annak idején erre a pályára lépett, most 
is ugyanaz a melegszívű, segíteni mindig kész kolléga, amilyennek megismertük: most is 
azzal az igényes szeretettel törődik tanítványaival, ahogy mindig is tette” (in: KUGLER–
LACZKÓ szerk. 1999: 6). Eredményes tanári tevékenységét több kitüntetéssel is elismerte az 
egyetem (Trefort-emléklap, Pro Universitate, Apáczai Csere-díj). Annak, hogy hallgatói 
kedvelik, hogy kitűnő tanárnak tartják, hogy sokat tanulnak tőle, ékes és egészen friss, mert 
mai bizonysága, hogy az oktatók névtelen hallgatói véleményezésében azon kevés tanár kö-
zött van, akik pozitív példaként említtetnek. Az ELTE magyar leíró nyelvtani doktori al-
programjában számosan az ő vezetésével jutottak el a doktori fokozat megszerzéséig. A 
tanszék tagjainak nagy része mellette vált jegyzett kutatóvá, nyelvésszé. A sort folytathatnám. 

A nyolcadik évtizedben reményünk szerint a tovább gazdagodó életmű újabb állomá-
sai következnek – bizonnyal könyvek, tanulmányok, előadások formájában is. Ehhez kívá-
nunk erőt, egészséget, alkotókedvet, s kedvező körülményeket a szűkebb és tágabb környe-
zetben egyaránt. Isten éltessen, Bori! 
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