
Kabán Annamária: Lét és nyelv 
– tanulmányok a nyelvtudomány és a nyelvhasználat történetéből* 
 
 
  Kabán Annamária kötetébe azokat a tanulmányait gyűjtötte egybe, ame-
lyek az erdélyi magyar nyelvtudomány történetével, illetőleg az erdélyi magyar 
nyelvhasználat kérdéseivel foglalkoznak. 
  Az első részben az erdélyi magyar nyelvtudomány XX. századi törté-
netének azt a mintegy fél évszázadát vizsgálta, amely a kolozsvári Nyelv és 
Irodalomtudományi Közlemények (NyIrK) című akadémiai folyóirat lapjain 
negyven éve (azóta már ötven éve) nyomon követhető. Utalt az előzményekre: 
a XVII. századi Aranka György, valamint az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő 
Társaság, az Erdélyi Múzeum-Egyesület tevékenységére, a kolozsvári tudo-
mányegyetem megszületésére, kiadványaikra – az Erdélyi Múzeum-Egyesület 
Évkönyve (1859–1873), az Erdélyi Múzeum (1883-tól napjainkig), az Erdélyi Tudo-
mányos Füzetek (1926-tól), az Erdélyi Irodalmi Szemle (1926–1929) –, és arra, hogy 
az egyesületek felszámolása után csak a román akadémia 1957-től megjelenő 
nyelvtudományi folyóirata létezett, e mellé társult 1990 után az újrainduló 
Erdélyi Múzeum. A NyIrK-ben olyan nyelvtudományi szakágak művelése került 
előtérbe, amelyek a közösség nyelvi és kulturális önazonosságának megismeré-
sére, ápolására szolgáltak, nyelvjárástani, névtani, nyelvtörténeti közlemények, a 
nyelvi (román–magyar) kölcsönhatások vizsgálata, leíró nyelvészeti és stiliszti-
kai kutatások, könyvismertetések és az adattár-szolgálat, mely szolgálja ma is az 
olvasót. 
  Szabó T. Attila professzor úrról olvashatunk tanulmányt, akinek a neve 
még életében szimbólummá vált, hiszen nyelvjárástani, leíró és történeti név-
tani, nyelvtörténeti, művelődéstörténeti, tudománytörténeti, tudománypolitikai, 
településtörténeti, népességtörténeti, és nem utolsó sorban tudománynép-
szerűsítő írásai bizonyítják közleményeinek kiapadhatatlan anyagát. Ezekből 
idézett Kabán Annamária, és munkásságának betetőzéseként említi az Erdélyi 
Magyar Szótörténeti Tárat. Összegzésként megállapítja, hogy Szabó T. Attila pro-
fesszor úr olyan korban alkotott, amikor az erdélyi tudományos életben úttörő 
munkára volt szükség, s látta, tudta, hogy sem szellemi erő, sem anyagi eszkö-
zök, sem pedig kiadói lehetőségek nem voltak ennek megvalósítására. (A Zrínyi 
Miklós megfogalmazta és az Ady által is vallott „és mégis” magatartás jut ilyen-
kor eszünkbe.) 
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  Bár a stílustörténet mint önálló tudományág létjogosultságát még 
különbözőképpen ítéli meg a szakirodalom, az erdélyi stílustörténeti kutatások 
és oktatás úttörője, Szabó Zoltán professzor úr következetes, kitartó munká-
jával a stílustörténet elméleti hátterét is megvilágító munkái (Kis magyar stílus-
történet, 1970, 1982, 1986 és A mai stilisztika elmélet alapjai 1977) mellett, 1988-
ban Szövegnyelvészet és stilisztika címen monográfiát jelentetett meg, amely a „két 
ikertudomány” egymásra tálalása legalapvetőbb és módszertani kérdéseinek 
eddigi legteljesebb foglalata. Ebben olyan elméletileg igazolható keretet alakí-
tott ki, melyben a szöveg eltérő hierarchiájú szintjeit a stílustól vizsgált jelensé-
gekkel és a stilisztika ágaival azonosította. Az oktatás számára pedig fogódzót 
nyújtott a stílusnak a szöveg grammatikai, pragmatikai vagy szemantikai szint-
jén, beleértve a kommunikáció-elméletet, a beszédaktus elméletet stb. Minta-
elemzéseit ma is használjuk az oktatásban. (Az MTA 1992-es nívódíja elismerés 
Szabó Zoltán számára). Ezt a munkáját követte A magyar szépírói stílus történeté-
nek fő irányai (1998) c. kötet, melyben a stílustörténeti elméletek szövegtani ala-
pon való összekapcsolására, kidolgozására mutatott példát.  
  Az első rész három tanulmánya után a második részben, az erdélyi ma-
gyar nyelvhasználat történetéből hat tanulmányt, a beszélt nyelvi, a tudományos 
és publicisztikai és szépírói szövegekről készült elemzést olvashatunk. Az egyik, 
a szerző által az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár számára, a mint kötőszóról és 
határozószóról készült szócikk tanulságait foglalja össze. A magyar növénytani 
szókincs kialakításában vállalt nyelvújító szerepéről, a magyar botanikatörténet, 
orvostörténet és gyógyszertörténet korai szakaszának európai mércével is mér-
hető, jelentős alkotásáról, Melius Juhász Péter Herbarium (1578) c. világi jellegű 
munkájáról olvashatunk. Az első magyar nyelvű nyomtatott orvosbotanikai mű 
hangtani, alaktani sajátosságait, szókincstani kérdéseit ismerteti, a növénynevek 
elő- és utóéletét, eredetét, a belső keletkezésű növényneveket tudományos hoz-
záértéssel, hiszen a mű szövegkiadásához maga Kabán Annamária is hozzájá-
rult 1978-ban tanulmányával. Melius műve mellé Apáczai Csere János Magyar 
Encyclopaedia és Pápai Páriz Ferenc Pax corporis című műveit kapcsolta, és e 
könyvek szövegszervező elveit vizsgálta, azokat a strukturáló elveket, amelyek 
révén bizonyos típusmodellek alakíthatók ki. Longacre terminológiájával élve 
mindhárom szövegműben a „domináns” szövegépítkezési módot kutatta, 
amely a szöveg típusát meghatározza. Előbb az Apáczai-mű párhuzamos és 
láncszerű kapcsolódásait, a témafejlődést megvalósító ismétléseket, aztán a 
névmások, a főnevek, az igék, a számnevek, a határozószók és kötőszók visz-
szautaló szerepét. A szerző következtetése: a leíró típusú szövegekre jellemző 
szövegszerkezeti váz található Apáczai művében, a Melius Herbariumában leíró 
részek mellett használati utasításokat, tanácsolásokat is találhatunk, ezek az 



utóbbiak a dominánsak. Pápai Páriz alkotásában érvelő szövegszerkezeteket 
olvashatunk, amelyekre ráépült egy explicitebb tartalmi logikai vagy idői viszo-
nyítás, amelyek közül a leggyakoribb az ellentétes és a következtető melléren-
delő kapcsolás. Két erdélyi napilap, a kolozsvári Szabadság és a csíkszeredai 
Hargita Népe két-két számának kvantitatív módszerrel készült nyelvi elemzését 
kapjuk a következő tanulmányban. A szövegtani jellemzés során Kabán Anna-
mária megállapítja, hogy a Szabadságban a címek rövidebbek, a Hargita Népében 
hosszabbak, s eltérően a Szabadságtól, a Hargita Népében minden fontos közéleti 
cikk az első lapon kezdődik. Mindkét napilapban a rovatok közül vannak na-
ponta megjelenők, mások a hét  bizonyos napjaihoz kötöttek, az információs 
műfajok találhatók túlsúlyban: cikkek, hírek, tudósítások, riportok, recenziók, 
apróhirdetések, reklámok stb. A szerző a nyelvtani jelenségek vizsgálatakor a 
sztenderd magyartól eltérő nyelvi formákat vette számba, a szókincsbeli eltéré-
seket, a mondatszerkezeteket, a vonzatokat, az egyeztetéseket, az igemódokat 
és a szórendbeli eltéréseket. Ezt jól megszerkesztett táblázatokba is foglalta. 
Azt is megtudhatjuk, hogy a szókincsbeli és a nyelvtani eltérés legtöbbször a 
közéleti tudósításokban, a hírekben és a hivatalos közleményekben található. 
Az utolsó két tanulmány erdélyi szépirodalmi szövegek sajátosságait boncol-
gatja: Horváth Imre három négysorosának szerkezeti felépítését Békési Imre 
elemzései alapján. E három vers olyan értelemszerkezet, amelyekben a fővi-
szony az ellentét, a mellékviszony következtető, illetőleg magyarázó. A másik 
szépirodalmi szöveg Dsida Jenő Psalmus Hungaricusa, ezt helyezi el a költő élet-
művében, átértékeli a Leselkedő magány és a Nagycsütörtök című kötetének verseit, 
úgy véli, hogy a teljesség mellett kötelezte el magát Dsida, és a szenvedőkkel 
való teljes azonosulásig jutott el, és ezt a hangot folytatta a Psalmus Hungaricus c. 
versében is. Kabán Annamária más elemzőkkel ellentétben úgy véli, hogy a 
költemény műfaja zsoltár (ezt jelzi a cím is!), a költő nem üldözőire mondott 
átkot, hanem feltételes átkot fogalmazott meg, ha népét elfelejtené. Dsida a 
világon szétszóródott magyarságát szólította fel (akár övéit a vigasztalás 
énekében Jeremiás), hogy köré gyűlve együtt énekeljék a zsoltárt. 
  A tanulmányok első közlésének adatai zárják a tartalmas, jól megszer-
kesztett, immár ünnepivé vált kötetet, hiszen egyrészt az erdélyi nyelvtu-
dománytól el nem szakadó munkássága révén az erdélyi nyelvésznek is számító 
Kabán Annamária az erdélyi magyar nyelvtudomány és nyelvhasználat előtt 
tiszteleg, s a XX. századi erdélyi magyar tudományos élet megszervezésében is 
kiemelkedő szerepet játszó két nyelvtudósunk, Szabó T. Attila és Szabó Zoltán 
professzorok pályáját mutatta be. 
 

Málnási Ferenc 


