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Régi magyar szövegek nyelv- és mővelıdéstörténeti kommentárokkal. Összeállította és 
részben írta A. Molnár Ferenc. Debreceni Egyetem, Magyar Nyelvtudományi Tanszék. Debrecen, 
2003–2004. 520 lap. (Soksz.) 

A szerzı által szerkesztett Nyelvi és Mővelıdéstörténeti Adattár címő sorozathoz csatla-
kozva, de a kiadványok közé nem beszámozva, sokszorosított formában jelent meg A. Molnár Fe-
renc összeállításában egy olyan egyetemi oktatási segédanyag, amely korai szövegemlékeinkbıl 
közöl válogatást, melléjük csatolva a velük foglalkozó legfontosabb tanulmányok vagy velük kap-
csolatos mővek egy-egy részletét. 

A segédanyag elején a Bevezetés után az új egyetemi tankönyv, a Magyar nyelvtörténet 
(Szerk. Kiss Jenı és Pusztai Ferenc. Bp., 2003 [2004]) címlapja és tartalomjegyzéke is olvasható 
(7–8), mintegy figyelmeztetve a kiadvány használóit, hogy tankönyvre is szükség van a vaskos szö- 
veggyőjtemény mellett. A következı lapokon a régi magyar irodalom egyetemi szöveggyőjtemé-
nyének kódexekre, középkori könyvtárakra vonatkozó néhány dokumentumával ismerkedhetünk meg 
(26). Ezt követıen Kniezsa István helyesírás-történetének részlete segíthet a régi szövegek olvasá-
sában; Keszler Borbála Írásjeltan címő tankönyvének tartalomjegyzéke, az írásjelek használatával 
kapcsolatosan felvetett kérdések pedig ráirányítják a figyelmet a nyelvtörténetnek e gyakran elha-
nyagolt területére (37–40). 

A továbbiakban a Halotti beszéd és könyörgés, valamint az Ómagyar Mária-siralom fény-
másolatai, illetve átiratai következnek. A. Molnár e szövegemlékekhez mellékeli a fontosabb olva-
satokat, értelmezéseket, valamint részleteket a szövegekre vonatkozó jelentısebb tanulmányokból 
(Mészöly, Pais, Bárczi, Benkı, Vizkelety munkái után a sajátjait is), amelyek, persze, általában 
nem teljes terjedelmükben olvashatók a győjteményben. Természetesen a tanulmányok kiválasztása 
tükrözi az összeállítónak a szövegekrıl vallott felfogását, de olyan gazdag és sokrétő anyagot állított 
össze, amely alkalmas arra, hogy a diákok több véleményt is megismerjenek elsı szövegemlékeink 
vitatott szavai vagy kifejezései kapcsán. A vonatkozó bibliai részletek is gazdag válogatásban sze-
repelnek.  

A két fontosabb szövegemlék mellett a rövidebbek (KT., GyS.), valamint a Laskai Sorok, 
kódexrészletek és egyéb kéziratok, illetve különbözı korai nyomtatványok néhány lapja is beke-
rült a válogatásba. 

A győjtemény széles körben mutat rá számos nyelvemlékünk mővelıdéstörténeti hátterére, 
irodalmi, képzımővészeti és zenei kapcsolataira. Kiragadott példaképpen említsük meg, hogy 
a HB. után a rá vonatkozó legfontosabb nyelvészeti tanulmányok mellett többek között a követke-
zıket olvashatjuk: egy részlet Gárdonyi Isten rabjai címő regényébıl, ahol az író a HB.-et idézi 
(141–144), Márai verse, a Halotti beszéd (145–147), a Liturgikus lexikonnak hamvazószerdáról 
szóló szócikke (115–116), az Új Ember címő hetilap egy, hamvazószerdához kapcsolódó Por és 
hamu címő cikke (117; fényképpel). Az Ábrahám kebele szószerkezet mővelıdéstörténeti megvi-
lágítását szolgálja A keresztény mővészet lexikonának vonatkozó szócikke és illusztrációi, valamint 
egy vlagyimiri ikon fényképe (123–126). S Durkó Zsolt Halotti beszéd címő oratóriuma lemezki-
adásának a fedılapja és tájékoztatója szintén látható. A késıbbiekben a JókK. (s a VirgK. és az 
ÉrdyK.) egy részletének illusztrációjaként megnézhetjük például Giotto Szent Ferenc prédikál a ma- 
daraknak címő freskórészletét (295), vagy a kiadvány vége felé megtekinthetjük Comenius könyve, 
az Orbis sensualium pictus, A látható világ több szövegrészletét és ábráját (489–499). 

Lenyőgözıen gazdag ez a győjtemény, amely hozzásegíti a tanárt, hogy a diákok által nem 
túlságosan kedvelt és kissé száraznak tartott nyelvtörténetet közelebb hozza a mai fiatalokhoz, szé-
lesebb távlatokat nyisson évszázadok gazdag hagyományaira, kapcsolatot teremtsen a magyar nép 
történetével, mővelıdéstörténetével, a képzı- és zenemővészettel, a Biblia világával. Ugyanakkor 
ez az összeállítás, bár részben hasonló típusú, nem azzal a céllal készült, hogy a hagyományos „Ma-
gyar nyelvemlékek”-jegyzeteket helyettesítse (vö. pl. Szabó Dénes, valamint Molnár József – Si-
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mon Györgyi összeállításait), de remek segédanyag tanárjelöltek számára a magyar nyelv és iroda-
lom 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 formá-
jában – kerüljön a felhasználók kezébe, mert így kicsit nehézkes a használata, továbbá egy tarta-
lomjegyzék 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 kedv-
vel 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 költemé-
nyek 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 hivat-
kozott, százhúsz szerzıt felsorakoztató szakirodalom listája, s Kabán Annamária tizenöt saját munká-
jának 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, Közép-
Európa keleti szegletébıl nézve, magyar szemmel látja és láttatja az esztétikai jelben rögzült vilá-
gok olvasatát? A szerzı pontos fogódzót ad errıl az elıszóban, az elméleti bevezetıben és a kuta-
tás-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 eredmé-
nyes 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 prag-
matikai funkció rejlik, s a versekben mindez hogy kerül vissza a szövegiség horizontjára. A retori-
kai mőveletek, az adjekció, a detrakció, a transzmutáció és az immutáció alakzatai versépítı szere-
pük 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 szöveg-
alkotó szerepét emeli ki. Egy alapvetı ellentétre, az elmúlás és az el nem múló örök hőség ellenté-
tére épül ez a magyar klasszikus irodalmi hagyományaink részét képezı alkotás. Itt jegyezzük meg 


