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Ha az eddig megjelent – örvendetesen nagyszámú – tájszótárt földrajzi helyzetük sze-
rint tekintjük át, területi előfordulásuk szempontjából bizonyos fokú aránytalanságot fedez-
hetünk föl. Legtöbb közülük ugyanis a Dél-Dunántúl és Északnyugat-Dunántúl vidékének 
egy-egy településéről vagy kisebb-nagyobb tájegységéről látott napvilágot, a magyar nyelv-
terület más vidékeiről viszont jóval kevesebb. Ezért a tájszógyűjtésben és kiadásban a magyar 
dialektológia egyik igen fontos feladata lehetne az említett aránytalanságoknak a csökkenté-
se. Ez különösen a szomszédos országok magyarlakta területein (pl. a Csallóközben, Kár-
pátalján, a Mezőség területén, Muravidéken, Székelyföldön) volna szükséges és lehetséges, 
ahol még napjainkban is sok archaikus sajátság él. A nehézségek ellenére reménykednünk 
kell, hogy előbb-utóbb lesz majd vállalkozó a szóban forgó szép és nemes feladat elvégzésére. 

PESTI JÁNOS „Alsómocsoládi tájszótár”-a nagyszerű teljesítmény, kiváló munka, 
amellyel a későbbiekben megjelenő nyelvjárási szótárak szerzőinek (gyűjtőinek és szerkesz-
tőinek) olyan magasra tette a mércét, hogy azt megközelíteni sem lesz könnyű feladat, túl-
szárnyalni pedig szinte alig lehet. Nemcsak tájszótárának értékes anyagáért, a kitartó és sok 
részletkérdésre kiterjedő gyűjtéséért, hanem a nagyon gondos, aprólékos szerkesztési mun-
kájáért is minden elismerést megérdemel. Ilyen nagyszerű eredmény elérésére az képes iga-
zán, aki nem csupán tudományos érdeklődésből munkálkodik, hanem egy kisebb faluközös-
ség szülötteként belső indíttatástól ösztönözve is töretlen erővel dolgozik tervének 
megvalósításán. Másokkal együtt így van ezzel PESTI JÁNOS is, akinek a szülőföldjén meg-
ismert s máig megőrzött tájszók és a hozzájuk kapcsolódó gyermekkori emlékek lelkileg-
érzelmileg többet jelenthetnek értékes tudományos adatoknál is, mert fölidézik benne a kis-
község múltját és jelenét, csodálatos környezetét és nem utolsósorban a jóban-rosszban ösz-
szetartó helyi közösséget, a közeli hozzátartozókat, rokonokat, jó ismerősöket, akiknek 
önzetlen segítőkészségére is szüksége volt a szerzőnek ahhoz, hogy az AmTsz. elkészülhes-
sen. Éppen ezért vélem úgy, hogy az „Alsómocsoládi tájszótár” megjelentetése nemcsak a 
szerző és a kiadványban rejlő értékek miatt több szaktudomány számára igen fontos ese-
mény és eredmény, hanem a község lakosságának, a felnövekvő nemzedékeknek is, hiszen 
az ilyen és a hozzá hasonló tárgyú kiadványok hozzájárulhatnak, hogy a helyi közösségek-
ben a szűkebb haza iránti elkötelezettség, ragaszkodás és szeretet érzése kialakulhasson, és 
nemzedékről nemzedékre tovább is éljen. A kötet megjelentetéséhez – a „Fókuszban a 
Közművelődés” című pályázat keretében elnyert támogatás mellett – a Magyar Nyelvtudo-
mányi Társaság, Alsómocsolád Község Önkormányzata és az Alsómocsoládiak Baráti Köre 
járult hozzá. Ezen intézményeket, szervezeteket ezért őszinte elismerés és köszönet illeti. 

SZABÓ JÓZSEF 

Kabán Annamária, A szövegvizsgálat útjain 

Bíbor Kiadó, Miskolc, 2009. 189 lap 

KABÁN ANNAMÁRIA összegzése, modern szemléletű szövegtana a viszonylag fiatal 
diszciplína sokrétű megközelítésére vállalkozó, pontos fogalmakon nyugvó munka. Modern 
szemléletének fundamentuma a határtudományokkal való kapcsolat feltárása; metodikai 
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gazdagságot felvonultató könyve egy multidiszciplináris tudomány szintézise. E tudomány-
terület alapfogalma, a szöveg több nézőpontú közelítése, változatos megítélése juttatja el a 
szerzőt az összegzéshez. Egymástól eltérő szemléletű definíciókat taglal utalva azok hiá-
nyosságaira. A terminus meghatározására Balázs Jánosnak a funkcionális egységre alapozó 
meghatározását és Deme Lászlónak – az előzőhöz látásmódjában közel álló – ugyancsak 
funkcionális szempontú, a szövegnek a közléshelyzetben betöltött szerepét előtérbe helyező 
definícióját találja alkalmasnak. A szerző felfogásában a kommunikációs tulajdonságok 
kapnak fontos szerepet, a szöveg sajátságainak jellemzésében többször hangsúlyozza a szi-
tuációfüggőséget, valamint azt a lényegi vonást, hogy a szövegnek nincsenek inherens tulaj-
donságai. Maga is szolgál definícióval: „A szöveg olyan közlésegység, amely adott szituá-
cióban a teljesség és a lezártság érzetét kelti.” (47). Az ezzel foglalkozó tudományterület 
megnevezésében a szövegtan terminus mellett foglal állást. 

A könyv címe találóan metaforikus: bejár több utat, bemutatja a szövegvizsgálat eddigi 
eredményeit, képet kapunk a szövegtani vizsgálatok korábbi, jól körvonalazható korszakai-
ról, ugyanakkor megismerjük KABÁN ANNAMÁRIÁ nak a kutatói hozzáállását a szövegvizs-
gálatokhoz. Könyvével lezár, összegez, egyben új utat nyit. A bevezető történeti sum-
mázat párhuzamba állítva mutatja be a nemzetközi és a magyar szövegtani kutatásokat. 
Mások eredményeinek jellemzésében, munkáinak bemutatásában is elő-elővillan vallott föl-
fogása, s az ezen munkák képviselte szemlélet értékelése. A magyar szövegtani szakmun-
kákból kiemeli BALÁZS JÁNOS összefoglaló szövegtanát, BÉKÉSI IMRE szövegvizsgálatait, 
számba veszi PETŐFI S. JÁNOS kézikönyveit, értékeli SZIKSZAINÉ NAGY IRMA, TOLCSVAI 

NAGY GÁBOR és BALÁZS GÉZA szövegtanát. Oldalakat szentel a Szemiotikai szövegtan-
sorozat bemutatásának, hasonlóan fókuszba kerül a másik jelentős hazai periodika, az Offi-
cina textologica. Kötetének első egysége (I–III.) a szövegtan tudományának elhelyezését, a 
korábbi kutatások történetének bemutatását célozza meg, a második részben (IV–VI.) a 
sajátos koncepció szerinti, több irányból megközelített szöveg definíciójára alapozva érkezik 
el a XX. században erőre kapó új tudományokkal való kapcsolathoz: a szemiotikai, a kom-
munikációelméleti, majd a kognitív alapú megközelítés ismertetéséhez. Azt az elméleti ke-
retet, amely a szövegszemiózis vizsgálatában – a szerző véleménye szerint – a szövegprag-
matika, a szövegszemantika és a szövegszintaktika hármasából alakul ki, részletesen 
megismerhetjük munkájában. Modern szemlélettel, a kognitív tudományok felől közelít a 
szöveghez, amelynek lényege, hogy az nem pusztán szerkezet, hanem folyamat, művelet is 
egyben. Könyvében az intertextualitás is értelmet kap a szövegtani kutatások gyakorlatában. 

A szövegtipológiát egyként a pragmatika, másként a beszédtett- és a kognitív elmélet 
metszéspontjában helyezve láttatja könyvének VII. fejezetében; a szövegalkotásnak és a 
szövegbefogadásnak külön fejezetet szán (VIII.). A szövegtan, a stilisztika és a retorika tu-
dományterületének egymás mellé állításával a szimbiotikus kapcsolatra utal. Fontos munka-
ként hívja fel az olvasó figyelmét SZABÓ ZOLTÁN „Szövegnyelvészet és stilisztika” című 
könyvére. KABÁN ANNAMÁRIA  a szövegtan megtermékenyítő hatásaként értékeli azokat az 
újabb stilisztikai kutatásokat, amelyekben a szövegtani elvek megmutatkoznak. Itt kap he-
lyet SZATHMÁRI ISTVÁN ehhez kapcsolódó munkásságának, illetve – az előző év végéig – 
irányításával a Stíluskutató csoport nagyhatású eredményeinek bemutatása, amelynek maga 
a szerző is alkotó tagja. 

Az utolsó fejezet szerepe az elméleti összefoglalás gyakorlati munkával való illusztrá-
lása: a szerző versek elemzésével szemlélteti a szövegalkotás sajátosságait, a szövegtani 
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kutatások lehetséges módjait, az elméleti tudás alkalmazását. Gazdag magyar, angol, német, 
francia nyelvű szövegtani irodalomlistát is kezünkbe ad hivatkozásaival, a könyv tárgymuta-
tója lehetőséget ad egy-egy fogalom egyszerű, gyors keresésére. 

KABÁN ANNAMÁRIA  szövegtanában a hagyomány ötvöződik az új módszerekkel. 
Könyvével a hazai nyelvészet új szövegtani összegzéssel gazdagodott, ugyanakkor a követ-
kezetes vonalvezetésű, koherens szerkesztésű munka egyetemi, főiskolai tankönyvként is jól 
használható. A szerző reménye, mely szerint a könyv nemcsak lényeges részleteit villantja 
föl a közel fél évszázados szövegtani kutatásnak, hanem korábban fel nem ismert összefüg-
géseket is megvilágíthat, megvalósult. 

GRÉCZI-ZSOLDOS ENIKŐ 

K Ü LÖ N F ÉL ÉK 

A Magyar Nyelv Éve Göttingenben (2009) 

1. Göttingen és a göttingeni Finnugor Szeminárium hagyományai köteleztek arra, 
hogy a Magyar Nyelv Éve alkalmából a Balassi Intézet anyagi támogatásával Magyar Kul-
turális Hetek címmel olyan programsorozatot szervezzek, melynek középpontjában külön-
böző megközelítésekben a magyar nyelv áll (2009. X. 15. – XI. 30.). A kulturális részt kon-
cert, irodalmi est, színház, film és táncház jelentette, a tudományosat kiállítás és konferencia 
(http://www.ungarischekulturwochen.eu). 

2. Talán kevesen tudják, hogy a Göttingeni Egyetemi Könyvtárnak van az egyik leg-
nagyobb külföldi magyar könyvgyűjteménye. A magyar állomány különgyűjteménynek 
számít, és a Deutsche Forschungsgemeinschaft jóvoltából évente mintegy 2000 bibliográfiai 
egységgel gyarapodik. Ma már a teljes anyag online hozzáférhető. (Vö. KESZTYÜS TIBOR, 
Die Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek und ihre finnisch-ugrischen 
Bestände. Finnisch-ugrische Mitteilungen 1977: 94–8, ill. a tőle összeállított többkötetes ka-
talógust: Katalog der finnisch-ugrischen Bestände einschlieβlich Geschichte, Recht, 
Wirtschaft und Natur Finnlands und Ungarns. Göttingen, Niedersächsische Staats- und 
Universitätsbibliothek). A magyar könyvek tudatos gyűjtése Göttingenben már a XVIII. szá-
zadban elkezdődött, és az akkor itt tanult magyar diákok is gazdagították a könyvtárat 
könyvadományaikkal. A magyar gyűjtemény legértékesebb darabja egy eredeti Corvina, de 
több ősnyomtatvány és sok – elsősorban nyelvészeti témájú – könyv található itt a XVII–
XVIII. századból. Némelyik ritkaság, a világon egy-két darab lelhető még fel belőlük. Ez a 
könyvanyag adta az ötletet, hogy a magyar nyelv történetét és jellegzetességeit bemutató 
könyv- és tablókiállítást rendezzek (http://www.ungarischekulturwochen.eu/tablok2.pdf, 
http://www.ungarischekulturwochen.eu/Ausstellung.pdf). 

Nyolc tematikus vitrinben összesen 44 könyvet mutattunk be, a XV–XVII. századi 
munkákat fakszimilében, a többit eredetiben. Olyan ritkaságokat állítottunk ki, mint Komá-
romi Csipkés György „Hungaria illustrata”, Gyarmathi Sámuel „Okoskodva tanító nyelv-
mester” vagy Czvittinger Dávid „Specimen Hungariae Litteratae” című munkája eredetiben, 
vagy öt különböző bibliafordítás fakszimiléje a Jordánszky Kódextől a Káldi György-féle 


