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1931. május 24-én született az egykori Jugoszláviához tartozó, nyugat-bácskai Apatinban.
1956-ban szegedi József Attila Tudományegyetem (JATE) matematika–fizika szakán szerzett tanári
diplomát.
1956-57-ben Soltvadkerten általános iskolai matematika tanár.
1957-61 között Baján a német tannyelvű gimnáziumban matematika tanár
1961-62 Budapesten az Eötvös Gimnázium matematika tanára.
1962-ben német nyelv és irodalom szakos tanári diplomát szerez a JATE-n,
1962 és 1973 között az MTA Számítástechnikai Központ tudományos munkatársa.
1965-ben francia nyelv és irodalom szakos tanári diplomát szerzett a JATE-n.
1965-1966-ban Ford-ösztöndíjasként az Egyesült Államokban tanult, kutatott.
1969-ben meghívták professzornak a Stockholmi Egyetemre, ahol 1972-ig általános nyelvészeti
tárgyakat tanított.
1972-1994 között többször a Párizsi Egyetemen tanított.
1973 és 1983 között minden évben három hónapot vendégprofesszorként a Stockholmi Egyetemen
töltött
1973-1984 az MTA Nyelvtudományi Intézet tudományos főmunkatárs, majd tudományos tanácsadó .
1977-ben a nyelvtudományok doktora címet szerzett: Az előfeltevések elmélete című doktori
disszertációjával.
1981-ben a Sloan Foundation ösztöndíjával két hónapot Berkeley-ben a Kaliforniai Egyetemen töltött.
1982-ben egyetemi tanári kinevezést kapott az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Általános
Nyelvészeti Tanszékére, majd átkerült a Szimbolikus Logikai és Tudomány-metodológiai Tanszékre.
1984 és 2005 között a Bécsi Egyetem vendégprofesszora volt.
1985-1991 az MTA Nyelvtudományi Intézet igazgatóhelyettese, 1992-2001 között az intézet
igazgatója volt.
1987-ben megválasztották a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) levelező tagjának.
1987 - 2008 között a Strukturális magyar nyelvtan. 1-4. kötet OTKA-projekt vezetője volt.
1995-ben az MTA rendes tagja lesz.

2002-től a Nyelvtudományi Intézet kutatóprofesszora.
2002-től professor emeritus.
Elismerései:
1992-ben a Stockholmi Egyetem díszdoktora lett,
2000-ben Munkácsi Bernát-díjat kapott,
2001-ben Université de Paris XIII. díszdoktora,
2006-ban a Szegedi Tudományegyetem díszdoktora lett,
2008-ban Széchenyi-díjjal tüntették ki,
2011-ben megkapta a Magyar Nyelvtudományi Társaság Révai Miklósról elnevezett emlékérmét,
2018-ban Akadémiai Aranyérmet kapott, úttörő jelentőségű jelentéstani, mondattani, pragmatikai és
morfológiai eredményei elismeréseként, a modern magyar grammatikai kutatások megalapozásáért, a
magyar nyelvészet tartalmi és intézményi modernizációjának megszervezéséért, valamint a magyar
nyelvtudománynak a nemzetközi nyelvészeti életbe való integrációjában játszott meghatározó
szerepéért.
Publikációk:
Először 1963-ban jelent meg tanulmánya: A halmazelmélet egy nyelvészeti alkalmazásáról (On a
linguistic application of set theory) címmel az Általános Nyelvészeti Tanulmányok című folyóiratban.
Az azóta eltelt több mint öt évtized alatt szinte megszámlálhatatlanul sok cikket, tanulmányt publikált
magyar és külföldi folyóiratokban, magyarul, angolul, németül és franciául is. publikációi elérhetők:
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