
EMLÉKEIM 

Hálával és szeretettel emlékezem drága Szüleimre, 
Nagyszüleimre, tágabb családomra, akik széppé 
és tartalmassá tették gyermek- és fiatalkoromat. 
Nagycsaládban nőttem fel. Édesapámék kilencen 
voltak testvérek, így rengeteg unokatestvérem 
van. Volt olyan családi ünnep, ami kor negyvenen, 
ötvenen is összegyűltünk. Az érdekesség kedvéért 
jegyzem meg, hogy Ka bán dédnagyapám a ma 
Budapesthez tartozó Soroksáron született, és a bu-
dapesti műszaki egyetemen szerzett vasútmér-
nöki diplomát. Ta lán nem véletlen, hogy én is egy 
műszaki egyetemen létrehozott bölcsészkarra 
kerültem. 

Szüleim biológia szakos tanárok voltak. Min-
dent megtettek, hogy én is megszeressem a bioló-
giát, elég, ha csak a hétvégi kirándulásokra, hegyi 
túrákra, növény-meghatározásokra gondolok. 
Mégsem lettem biológus. És nem lettem vegyész, 
fizikus, történész sem, pedig ezeket a tárgyakat is 
szerettem. Hogy nyelv- és irodalomkedvelő let-
tem, azt is nekik köszönhetem, persze. Kisgyer-
mek koromban rengeteget olvastak nekem, Ők is, 
Nagyszüleim is. Állítólag könyv nélkül fújtam a 
meséket, és szerettem a verseket, amelyeket na-
gyon gyorsan megtanultam. Elemista koromtól 
rendszeresen vittek színházba, operába, majd saját 
bérletem volt. Állítólag már óvodás koromban ki-
jelentettem: én ma gyar szakos leszek. Ami a nyel-
veket illeti, szintén Ők alapozták meg ide gen -
nyelv tudásomat. Fräulein lakott évekig nálunk, 
akivel németül beszélgethettem. Az iskolában 
aztán franciát és angolt tanultam. Így lettem ma-
gyar–francia szakos. 

Természetesen alma materemnek is sokat kö-
szönhetek. Abban az ősi gimnáziumban tanul-
hattam és érettségiztem, amelyet Báthory István 
erdélyi fejedelem és lengyel király alapított 
1579-ben, és a város mintaiskolájának számított. 
Nagyszerű tanáraim voltak. Majd következtek 
az egyetemi évek. A kolozsvári egyetem Ma-
gyarország második egyetemeként jött létre 
1872-ben. A magyar szakon tudós tanárok taní-
tottak az én időmben is. Sokat publikáltak, és 
bennünket is arra ösztönöztek, hogy dolgozato-
kat írjunk, és így bontakoztassuk ki képessége-
inket. Ehhez rengeteget kellett olvasnom. A tan-
széki és a kari könyvtárban majdnem minden 
könyvet megtaláltam, amire szükségem volt. De 
ha komolyabb kutatásokat akartam végezni, 
akkor az egyetemi központi könyvtár hatalmas 
könyvállománya, illetőleg az akadémia fiók-
könyvtára is rendelkezésemre állt. 

Az egyetem elvégzése után mindjárt felvet-
tek doktorképzésre. Majd néhány év általános és 
középiskolai tanárkodás után komoly írásbeli 
és szóbeli versenyvizsgával a Nyelvtudományi és 
Irodalomtörténeti Intézetbe kerültem, ahol újabb 
vizsgák sorával lehetett csak előbbre lépni a 
ranglétrán. 

Az intézetben ismertem meg férjemet, Mózes 
Hubát. Édesapám, aki megtudta, hogy kik lesz-
nek a kollégáim, Hubáról, akinek gimnáziumi ta-
nára volt, azt mondta, ő igazi tudós. Az intézeti 
kollégák is nagyra becsülték. Sokat beszélget-
tünk, gyakran mentünk együtt könyvtárba, ahol 
sok mindenben eligazított. Már akkor elkezdő-
dött közös passziónk: Dsida Jenő költészetének 
kutatása. Azóta öt közös tanulmánykötetünk lá-
tott napvilágot, a legutóbbi idén a budapesti Or -
pheusz Kiadónál. Ez a Dsidáról szóló könyvek kö-
zött a legteljesebb, monografikus igényű munka. 
Természetesen mindegyikünk a számára kedves 
verseket, mozzanatokat választotta ki elemzésre, 
ezt a tartalommutatóban szignóval jeleztük is. 
Mindig nagy figyelemmel és érdeklődéssel kísér-
tük egymás munkáját, publikációit, ha úgy tet-
szik, első kritikusai voltunk egymásnak. Emlék-
szem, hogy a funkcio nális mondatperspektíva 
szövegszervező szerepével foglalkozó dolgoza-
tomra készülve olyan fontos forrásra hívta fel a 
figyelmemet, amely meghatározó volt számomra. 
Az intertextualitásról készülő dolgozatom kap-
csán szintén nagyon jó ötletekkel szolgált. 2001-
ben kezdtük el a miskolci konferenciák szervezé-
sét, majd 2013-tól rendszeresen, minden évben, 
egyetemi intézetünkkel és a Miskolci Akadémiai 
Bizottsággal egyeztetve folytattuk. 2015-től 
könyv formájában is megjelentettük a konferen-
ciák anyagát. Épp most készült el a negyedik 
konferenciakötet. Sok hazai és nemzetközi kong-
resszuson, konferencián vettünk részt előadással 
a Miskolci Egyetem „színeiben”. A hazaiak közül 
a szegedi hungarológiai kongresszust, a buda-
pesti magyar nyelvészkongresszust, a szegedi, 
debreceni szövegtani konferenciákat, a budapesti 
stilisztikai konferenciákat, a külföldiek közül az 
amszterdami EURALEX kongresszust, a párizsi 
Nem zetközi Nyelvészkongresszust, a jyväskyläi 
Finnugor Kongresszust, a római és nápolyi hun-
garológiai kongresszust említeném, de a maast-
richti vagy göteborgi konferenciák is nagyon 
hasznosak voltak, és egyben komoly megméret-
tetést jelentettek. 

Hogy kerültünk Miskolcra? Viccesen azt 
mond hatnám, hogy Nyugatról érkeztünk. 1990-
ben, amikor megnyíltak a határok, legelőször 
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Finnországba, a Helsinki Egyetemre nyertem 
ösztöndíjat, 1991-ben és 1992-ben pedig az MTA 
budapesti Nyelvtudományi Intézetébe. Monda-
nom sem kell, nagyon hasznos időszak volt ez az 
életemben. A budapesti Nyelvtudományi Inté-
zetben dolgoztam át kandidátusi dolgozatomat, 
amelyet az intézet meg is jelentetett 1993-ban. Az 
intézetben és az ELTE-n is szóltak, hogy a Mis-
kolci Egyetem épp abban az évben indítja a ma-
gyar szakos képzést, és ott is nagy szükség van 
minősített oktatókra. Mindketten kandidátusok 
voltunk. Hubának is szóltak irodalmár barátai, 
sőt a Károli Gáspár Református Egyetemre is 
hívtak. De 1993-ban mindketten éppen Párizsban 
voltunk kutatóúton, így onnan érkeztünk egye-
nesen Miskolcra. Kezdetben (három évig) pár-
huzamosan oktattunk Miskolcon és a Károlin. Ez 
azért volt jó, mert nagyon nehezen éltem/éltük 
meg, hogy a volt nehézipari városban akkor még 
egyáltalán nem volt szakkönyvtár. Így Budapes-
ten az ELTE, az intézet, az akadémia könyvtára 
volt nagy segítségünkre. Szakdolgozóimnak is 
csak azt tudtam kezdetben ajánlani, hogy a szük-
séges kézikönyveket budapesti könyvtárakban 
keressék, többször magam kísértem el őket. 
Akkor még 100–120 hallgatónk is volt egy-egy 
évfolyamon, így akadt olyan esztendő, amikor 
nagyszámú hallgató nálam írt szakdolgozatot, 
hogy a TDK-zókról ne is beszéljek, akiket, mint a 
tanszéki TDK munka irányítója, dolgozatírásra 
és részvételre buzdítottam. Nagyon sok tehetsé-
ges hallgatónk volt, közülük többen az ELTE, il-
letve a Debreceni Egyetem doktoriskolájába is 
bekerültek. Nagyon szívesen emlékszem rájuk, 
közös munkánkra. Ma is öröm találkozni velük. 
1993-tól magam/magunk is sokat tettünk azért, 
hogy a miskolci tanszéki, illetve intézeti könyv-
tárat fejlesszük, többször is tárgyaltam könyvtári 
hagyatékok ügyében. Most annál nagyobb szo-
morúsággal tapasztalom, hogy a nagy nehézsé-
gek árán telepített könyvtár pillanatnyilag hoz-
záférhetetlen. 

Szakmai téren sokat jelentett számomra, hogy 
1994-től 2010-ig az ELTE Stíluskutató csoport-
jába is meghívtak, ahol havonta az ország vala-
mennyi egyetemén stilisztikát, szövegtant tanító 
kollégákkal találkoztunk, dolgozatokat írtunk és 
vitattunk meg. Minden évben konferenciát szer-
veztünk, amelyek anyaga kötetben is napvilágot 
látott. Végül pedig nagy vállalkozásba kezd-
tünk, egy hiánypótló műnek, az Alakzatlexikon-
nak a megírásába, amely a Tinta Könyvkiadó 
gondozásában meg is jelent. 

Szívesen emlékszem vissza a Debreceni 
Egye tem nagy hagyományú Nyelvészeti Tan-
székén történt habilitálásomra. Érdekességként 
jegyzem meg, hogy nagy meglepetésemre a bi-

zottságba, bár magyar szakból habilitálóknál ez 
nem igazán szokás, egy francia szakos profesz-
szort is beosztottak. De nem volt gond, 100 szá-
zalékot adott francia nyelvű előadásomra is. 

Mindezeket jó felidéznem, hiszen úgy gondo -
lom, az egyetemi oktatás elképzelhetetlen anél-
kül, hogy a tanár ne lenne szakmáját szerető, ku-
tató, állandóan publikáló ember, aki szakmai 
képességeinek karbantartásával szűkebb és tá-
gabb közösségét szolgálja. 

Még sok mindenről beszélhetnék, de nem aka-
rok visszaélni a türelmetekkel. Azt azonban meg 
kell jegyeznem, hogy amióta nyugdíjas lettem, 
egyáltalán nem unatkozom, mert Isten kegyel-
méből továbbra is azt csinálhatom, amit szeretek. 
Továbbra is olvasok, kutatok, tanulmányokat 
írok, publikálok, konferenciákon veszek részt — 
és utazunk. 

Mindenkinek a legjobbakat kívánom! 

KABÁN ANNAMÁRIA 
 

(Válasz a szerző nyugdíjba vonulása alkalmával el-
hangzott köszöntésekre 2018 őszén, a Miskolci Egye-
tem Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetének ün-
nepi ülésén.) 

 
 

ISTEN IRGALMA VÉGTELEN 

Kedvesem mindig ihletett, mindig lényegre törő 
észrevételei állandó haszonélvezőjének tudhat-
tam magam, amikor a Mozartot idéző Kovács 
András Ferenc verseivel folytatott párbeszéde 
utáni hajnalon, 2019. február 19-én az őt maga-
tehetetlenné és kommunikálni képtelenné tevő 
súlyos baleset következtében alkotói pályája 
egyik pillanatról a másikra lezárult. Lezárult? 
Hiszen írásainak egész sora, utolsó esszéje, meg-
jelenés előtt álló kötete is az evilági és a transz-
cendens közötti átjárhatóságot hirdeti. 

Lezárult-e tehát pályája 2019. február 19-én? 
Lezárulhatott-e az, ami ekkortól igazán nyitott 
a transzcendensre? 

Kedvesem, Kabán Annamária 2019. február 
18-án befejezett „Hangzat árnya, sejtés, omló moll-
futam” című esszéjét a Magyar Napló 2019. áp-
rilisi száma közölte. Ez az írás teszi egésszé 
Égten élek című új kötetét is. 

Isten irgalma végtelen, szerelmében ki nem 
fogyunk egymásból. 

MÓZES HUBA 
 
Kabán Annamária 2019. június 23-án elhunyt. Tisz-
telettel osztozunk a család gyászában. (A Szerk.)
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