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mon Györgyi összeállításait), de remek segédanyag tanárjelöltek számára a magyar nyelv és irodalom oktatásához. Mindez felvillantja a nyelvtörténeti órák egyfajta lehetıségeit, miközben tudjuk,
hogy a szövegek olvasására és a szavak, kifejezések magyarázatára annyi idıt kell szánni, hogy
mellette legfeljebb vágyálom marad ilyen nagy kultúrtörténeti anyag áttekintése.
Annyit azonban mindenképpen megérdemelne ez az értékes és gazdag kötet, hogy a modern
technika segítségével jobb minıségben – ne csupán egymás mellé helyezett fénymásolatok formájában – kerüljön a felhasználók kezébe, mert így kicsit nehézkes a használata, továbbá egy tartalomjegyzék is jó szolgálatot tenne a terjedelmes válogatásban való mazsolázgatáshoz.
Mindenképpen érdemes kipróbálni ezt az új segédanyagot, hátha ennek az igen sok hasznos
és szükséges olvasnivalót tartalmazó szöveggyőjteménynek a segítségével a diákok nagyobb kedvvel tanulmányozzák majd a magyar nyelv elsı összefüggı szövegeit és kódexeit, valamint a korai
nyomtatványokat is.
Révay Valéria

Kabán Annamária: Szövegek színeváltozása. Szórend és értékszerkezet. Miskolc, Bíbor
Kiadó, 2005. 170 lap.
Kabán Annamária jelen tanulmánykötetében tizenegy verselemzést kínál az irodalom és
a nyelvészet iránt egyaránt érdeklıdıknek. Részben irodalmi tanulmányainkból ismert költemények ezek. Négy Petıfi-, egy Vajda-, egy Ady-, két Dsida Jenı-alkotás, valamint Horváth Imre
négysorosai. Az elemzett versek között mőfordításokat is találunk: egy Verlaine- és egy Doinaş-mő
magyar fordítását. A dolgozatok tudományterületileg nyelvészeti, azon belül stilisztikai jellegőek.
Bennük a grammatikai elemekre figyel az elemzı, miközben a szövegek szórendjét, a gondolatok
aktuális tagolását szoros összhangban szemléli a versek jelentésszerkezetével. A megszokotthoz
képest újnak számít ez a megközelítés, hiszen a szövegszerkezet s az alakzatok grammatikai vizsgálata
verselemzésekben csak ritkán áll a középpontban. A kötet szaktudományi megalapozottságát jelzi
többek között, a gondos elméleti bevezetés mellett, a tanulmányokat záró, a dolgozatokban hivatkozott, százhúsz szerzıt felsorakoztató szakirodalom listája, s Kabán Annamária tizenöt saját munkájának pontos adatolása is, amelyeket a témakörbıl 2004-ig szakkiadványokban publikált. A kötetet
a magyar nyelv szórendi kutatásainak egyik kiváló ismerıje, É. Kiss Katalin lektorálta.
Mi főzi egybe a tizenegy verselemzést, amely korokat és nemzetkultúrákat átívelve, KözépEurópa keleti szegletébıl nézve, magyar szemmel látja és láttatja az esztétikai jelben rögzült világok olvasatát? A szerzı pontos fogódzót ad errıl az elıszóban, az elméleti bevezetıben és a kutatás-módszertani összefoglalóban. Az elemzésekben a szavak, a szövegek sajátos színeváltozását
követi nyomon a szórend, a mondatszerkezet, a ritmus, a hangzó vers dallammozgása, a mővészi
képek és alakzatok együttesében, amelyek komplex együttállása teszi lehetıvé a versek eredményes vizsgálatát. Békési Imre, Gáspári László és Szathmári István koncepciójához csatlakozva,
Kabán Annamária is a retorikai-stilisztikai konstrukcionális egységek grammatikai szervezıdését
vizsgálja különös tekintettel arra, hogy a grammatikai és szemantikai kódok mögött milyen pragmatikai funkció rejlik, s a versekben mindez hogy kerül vissza a szövegiség horizontjára. A retorikai mőveletek, az adjekció, a detrakció, a transzmutáció és az immutáció alakzatai versépítı szerepük mellett azért is fontosak, mert ezek a szerzıre s mőfordítások esetén a fordítóra jellemzı
módon gondolkozási formákat is hordoznak.
Petıfi Sándor Szeptember végén címő versének elemzése az ellentét és a párhuzam szövegalkotó szerepét emeli ki. Egy alapvetı ellentétre, az elmúlás és az el nem múló örök hőség ellentétére épül ez a magyar klasszikus irodalmi hagyományaink részét képezı alkotás. Itt jegyezzük meg
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ajánlásként a kötet újabb kiadására gondolva, hogy – bár ez a költemény mindenki számára könynyen felidézhetı iskolai tanulmányaiból – hasznos lett volna ezt és a többi elemzett vers teljes szövegét is elhelyezni a dolgozatok elején vagy a kötet végére illesztett mellékletben, hogy a szerkezeti és szórendi elemek teljes szövegkörnyezetükben, összhatásukban is elıttünk álljanak.
Dolgozatában meggyızıen mutatja be a szerzı, hogy az ismétlıdı s a verssorok élére állított határozók az aktuális tagolás szerint kiemelt pozícióban a gondolati ellentétek grammatikai kódolásának nyomatékos szövegszervezı elemei.
Petıfi egy másik közismert verse, az Egy gondolat bánt engemet… az ellentét és a fokozás
szövegépítı funkciója miatt keltette fel a szerzı érdeklıdését. A fájó gondolatként felmerülı lassú
halál és az erı felmutatása, a harc közben bekövetkezni vágyott hirtelen halál ellentéte ez. Az ellentétet fokozás és párhuzam is erısíti. A költemény a személyes fájdalom látomásaitól romantikus képekben jut el a mindent és mindenkit magába ölelı személytelenségig. Az ellentétek makro- és mikroszintő
szövegvizsgálatának keretében a szerzı a sajátos gondolati elrendezéseket és formai megoldásokat
tekinti át a vers ritmikai felépítésének, melódiájának, a mondatok hangsúlyviszonyainak, a funkcionális
mondatperspektívának és a logikai szerkezetnek az összefüggésrendszerében.
További két Petıfi-vers, az Arany Jánoshoz és a terjedelmében rövidebb lélegzető elemzéssel taglalt Nem sőlyed az emberiség… jó alkalmat ad arra, hogy a versszak és mondattagolás kapcsolatába, valamint a szöveg nyelvtani, logikai és hangzásszerkezetének összefüggéseibe Kabán
Annamária elemzésein keresztül bepillantást nyerjünk. Az elsı vers alaphangját a költıtárs felfedezése fölötti öröm, lelkesedés adja. Ez a versszöveg sajátos tagolásában, az erıs intonációt vonzó,
fókuszos mondatokban fejezıdik ki. Kevés benne a racionális, alany/állítmány tagolású szerkezet.
A hangsúlyos részek az ütemek végére kerülnek. A kiváló költıtárs kiváltotta öröm ellenpontozása
lehet a következı vers, a Nem sőlyed az emberiség…, minthogy benne a földön eluralkodott gonoszság, hitványság miatti fájdalom és düh nyer vallomásos költıi formát. Az elemzés arra keresi
a választ, hogy a vers nyelvi szerkesztettsége, arányai, logikai tagolása, verstani, akusztikai sajátosságai hogyan irányítják a befogadás folyamatát.
A tanulmánykötet további dolgozatai Vajda János Húsz év múlva, Ady Endre Sóhajtás
a hajnalban címő versét, Horváth Imre négysorosait s Dsida Jenı két költeményét, a Nagycsütörtök és az Arany és kék szavakkal címőt elemzik az elızıekhez hasonló módon, szinte mikroszkóp
alá véve az alakzatok és mondatszerkezetek funkcionális változásait a gondolati-szemantikai szövegszint tükröztetése érdekében. Különösen érdekes a Nagycsütörtök címő vers, amelynek két változatát mutatja be Kabán Annamária. Dsida Jenı ebben a krisztusi szenvedéstörténetet villantja fel
evangéliumi részletek alapján. Az elemzés arra mutat rá, hogy a szövegvariánsok közül a második
fıváltozat hogyan valósítja meg a vers belsı metamorfózisát. A szórend, az aktuális tagolás mindvégig a szavak sajátos, bibliai tartalmú színeváltozását emeli ki.
A tanulmánykötetet két fordításelemzés zárja. Paul Verlaine Az én meghitt álmom címő versét franciából ketten is átültették magyarra. Ady Endre saját költıi arculatát vitte a szövegbe, címét
is megváltoztatta, Álomra, majd az Új versek kötetben, 1906-ban, Paul Verlaine álma címmel saját
versként tüntette fel. Tóth Árpád 1917-es fordítása jobban megırzi a szöveghőséget, mint Ady, bár
szókincsébe, mondattagolásába ı is saját költıi megoldásait viszi.
A kötetzáró tanulmány a 20. század második felének kimagasló román költıegyénisége,
Ştefan Augustin Doinaş 1945-ben írt balladai erejő költeményét, Az ezüst agyarú vadkant és magyar fordításait veti egybe. A ballada egy levantei herceg vadászatáról szól, amelyben a vadkanra
vadászó herceg végül az állat áldozatává válik. Az egyik magyar fordítás Veress Zoltán munkája
(1972), a másik Markó Béla nevéhez főzıdik (1991). Az élet értelmének keresését szimbolikus képekben megéneklı drámai költemény eredeti szövegének és két magyar változatának összevetı elemzése rámutat a feszítés és oldás verbális stratégiájának szövegszervezı érvényesülésére.
Kabán Annamária tanulmánykötetének valamennyi elemzése az alapos mikroszöveg-kutatás
pontosságával jellemezhetı. Feltétlen érdeme a versek szemantikai jelentésrétegeinek új megköze-
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lítése, amelyben a retorikai, stilisztikai feltárás, a grammatikai összetevık, a szórend és az aktuális
tagolás, a szintaktikai alakzatok funkcionális bemutatása valósul meg. Értékes munka abból a
szempontból is, hogy kutatás-módszertani mintát ad, hogyan lehet a nyelvi elemzést a versértelmezés szolgálatába állítani.
Cs. Jónás Erzsébet
Szilágyi N. Sándor: Elmélet és módszer a nyelvészetben különös tekintettel a fonológiára. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Kiadása, Kolozsvár. 2004. 240 1ap.
A kötet az Elıszó és a Bevezetés mellett két nagy részbıl áll. Elsı rész: Módszertani alapelvek, elıfeltevések és kikötések. Második rész: A beszédmő-fonológia módszere.
A szerzıtıl fontosabbnak tartott rész nem a fonológiával, hanem a nyelvészet elméletével
foglalkozik. Kiderül ez abból az állításából is, hogy „a könyvben szóba hozott legfontosabb problémákat már csak azért sem lehetett volna szorosan a fonológia körén belül maradva végiggondolni,
mert a fonológiai elmélet nem önálló nyelvészeti elmélet, hanem szervesen bele van ágyazva a tágabb elméleti keretbe” (5).
Az elméleti rész tartalmáról megállapítja, hogy „olyan kérdésekkel voltam kénytelen foglalkozni, amelyek a tudományos terminusok és elméleti kategóriák általános problémáihoz, illetve
részben az ismeretfilozófiához tartoznak” (5).
Ismertetésemben is a szerzınek a fentebb idézett felfogásához igazodom, és így jórészt
a Bevezetésben és az Elsı részben tárgyalt sajátosan elméleti kérdésekkel foglalkozom.
1. A Bevezetés tárgyára sokatmondó címe utal: Az absztraktumok csapdája. Ennek kifejtésében a szerzı kiindulópontja az az általános hiedelem, miszerint „a tudományos gondolkodásnak
igen fontos módszertani követelménye az absztrahálás, az absztrakciókig való eljutás” (11, 14).
Ezzel szemben a szerzı hosszas részletezések és meggyızı érvelések alapján állítja, hogy
„a terminussal nem absztrakciókat nevezünk meg, hanem konkrét, valóságos dolgokat, illetve ilyenek
közt azonosítható viszonyokat általánosan” (40). És ennek az „általánosnak” fokozatai vannak: csekély
mértékben általánosan vagy általánosabban vagy nagyon általánosan, mint amilyen például a fınév
vagy a magánhangzó, „de attól még változatlanul konkrétumokat nevezünk meg” (40).
2. Az Elsı rész címéhez tartozik a kifejtendı tartalom lényegére utaló kérdés: Mit vizsgálhat
a nyelvész? És ennek az Elsı résznek két nagy fejezete van: 1. A beszédtevékenység nyelvészete
és a beszédmő nyelvészete és 2. A szinkrónia és a diakrónia kérdése.
Az Elsı rész fı témájának, a nyelvészet tárgyának a vizsgálatához jó kiindulópont a szerzınek az absztrakciókról fentebb idézett több megállapítása is.
Elsısorban az az állítása, hogy nem absztraktumokat kellene vizsgálnunk, hanem azt, ami
valóban „létezik és történik” (42–3), mert így a humán tudományokban „felfedeznénk magunknak
azt, amirıl eddig megfeledkeztünk: az embereket” (43), ami az idetartozó tudományok integrációjának az alapját jelentené, azt, hogy mindnyájan ugyanazt vizsgáljuk: az emberek viselkedését különbözı relációkban. Ugyanazt, de más-más vonatkozásban: a nyelvész azt, hogy az emberek szót
értenek egymással, az irodalmár azt, hogy például az egyik verset ír, a másik ezt elolvassa és megérti, és így tovább (43).
Mindezeknek – ahogy a szerzı állítja – a pszichológia, illetve a biológia, közelebbrıl az etológia lehetne a közös háttere és kiindulási alapja (43). Így megszőnne szerinte „az ilyen tudományokat a természettudományoktól ma még elválasztó szakadék is” (43). És így kialakulna „a humán
viselkedéstudomány”, aminek rövidítése lehetne a „humán tudomány” megnevezés (43).
Így jut el a szerzı annak az alapvetı tézisnek a megfogalmazásához, hogy a humán tudományokban nem absztrakt valamiket vizsgálunk, hanem a hogyan? kérdésre való válaszokat, ami

