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az indulatszók és a kötıszók típusainak az alapos bemutatása. A felsorolt fajták meglepıen 
hasonlítanak a mai nyelvtanokban talált csoportosításhoz. – A szerzı a nyelvtani szabályo-
kat az ékezetek használatának, valamint a szótagolás szabályainak a bemutatásával zárja. 

A hosszadalmas fejezetek után PERESZLÉNYI PÁL azokra is gondol könyvében, akik 
kevesebb kitartással és szorgalommal viseltetnek a nyelvtan aprólékos részletei iránt. Nekik 
szól a könyvet záró „Intelem”. Ebben a szerzı megjelöli a grammatika legfontosabb részeit, 
oldalait, amelyekkel megítélése szerint megalapozható a magyar nyelv ismerete. 

A kiadványt a fordítói megjegyzések, a források megjelölése és az irodalomjegyzék 
zárja. Ebben a részben VLADÁR ZSUZSA arról is meggyızi az olvasót, hogy a latin nyelv ki-
tőnı ismeretén túl nemcsak a korabeli nyelvtanok történetével, írásmódjával és szaknyelvé-
vel van tökéletesen tisztában, de a mai tudományos felfogást, a nyelvi jelenségek napjainkra 
jellemzı megítélését is kiválóan ismeri. 

4. Mindenkinek melegen ajánlható ez a különleges olvasmány, amely bemutatja, ho-
gyan is képzelték el a XVII. század végén a magyar nyelv rendszerének a leírását és szabá-
lyokba foglalását. Szemet gyönyörködtetı az eredeti szöveg látványa, és figyelemfelkeltı a 
fordítói elıszó. Sok érdekes ismeretet közölnek a fordítói megjegyzések, jegyzetek, amelyek 
igen alapos fordítói tevékenységrıl tesznek tanúbizonyságot. 
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KABÁN ANNAMÁRIA az erdélyi magyar nyelvtudományhoz és nyelvhasználathoz kap-
csolódó, korábban különbözı kötetekben, folyóiratokban megjelent írásait győjtötte egybe 
„Lét és nyelv” címő könyvében. A tematikailag Erdélyhez, erdélyi szerzıkhöz, tudósokhoz, 
illetve az erdélyi magyar nyelvhez és annak kutatásához kötıdı, mégis gazdag kitekintéső, a 
nyelvtudomány témaköreinek széles spektrumát, de még az irodalomtudományt is érintı ta-
nulmányai közül több valamely évfordulóhoz kapcsolódik. 

A kolozsvári Nyelvtudományi és Irodalomtörténeti Intézet magyar nyelvő tudományos 
szakfolyóirata, a Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények 50 éve ad lehetıséget a nyelv-, 
az irodalom- és a társadalomtudományi kutatási eredmények publikálására. Ezeket az éveket 
méltatja elsı tanulmányában a szerzı. Bıvebben szól az erdélyi nyelvtudomány mővelésé-
nek, s hangsúlyozottan ennek az orgánumnak mint az erdélyi tudományosság fórumának az 
elızményeirıl, munkatársi, szerkesztıbizottsági gárdájáról. Rendszerezi az egyes nyelvtu-
dományi szakágakhoz köthetı publikációkat: a nyelvjárástani, a névtani, a nyelvtörténeti 
közleményeket, a nyelvi kölcsönhatások vizsgálatával foglalkozó írásokat, a leíró nyelvé-
szeti és a stilisztikai kutatásokat. 

Az ezt követı két tanulmány egy-egy jeles erdélyi nyelvész munkásságát eleveníti fel. 
Elsıként SZABÓ T. ATTILA egyéniségérıl, nyelvtudósi, kutatói munkásságáról kapunk képet. 
A szerzı írásában emléket állít a 100 éve született kiváló nyelvésznek, akinek halála 20. évfordu-
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lójára emlékeztünk a múlt évben. Személyes ismerıseként mutatja be a tudós kutatási célja-
it, helynévkutatói munkásságát, nyelvjárási vizsgálatait, nyelvtörténeti kutatásait, szól 
nyelvmővelı és néprajzi cikkeirıl, irodalomtörténeti forráskutatásairól. 

A másik nyelvtudós, a 80 éve született SZABÓ ZOLTÁN munkásságából elsısorban stí-
lustörténeti kutatásait emeli ki a tanulmány szerzıje, tudományos eredményei közül a stílus-
történet megalapozását és kidolgozását domborítja ki. A szerzı bevezetésként a legfıbb 
stilisztikai definíciókat adja meg, majd a legfontosabb szakirodalom alapján kijelöli e rész-
diszciplína helyét. A tanulmány nagyobb részét a SZABÓ ZOLTÁN-i fogalmak értelmezése 
teszi ki, hangsúlyozva a tudós stilisztikai-stílustörténeti munkáinak fontosságát, szerepét a 
nyelvtudományban. 

KABÁN ANNAMÁRIA az „Erdélyi magyar szótörténeti tár” munkatársaként, szerkesztı-
bizottsági tagjaként az egyik általa kidolgozott szócikkhez, a mint kötıszóhoz és határozó-
szóhoz kapcsolódó kutatásait mutatja be elsıként az erdélyi magyar nyelvhasználat történe-
tébıl közölt tanulmányai sorában. Bevezetésként a lexéma szófaját és fogalmát tisztázza, ír 
határozószói használatáról és kötıszói szerepérıl. Külön fejezetben emeli ki a kettıs szófaji-
ságú mint kötıszó és határozószó erdélyi régiségben adatolható jelentésosztályait a lexéma 
történetébıl hasznos nyelvtörténeti adatokkal szolgálva. 

A kötet szerzıjének az erdélyi magyar nyelvhasználat történetébıl írott tanulmányai 
sorában ezt követi az elsı magyar nyelvő orvosbotanikai munka, MELIUS PÉTER Herbariu-
mának szövegtani, mondattani, hangtani-alaktani sajátosságait elemzı írása. KABÁN ANNA-
MÁRIA , aki a Herbarium 400. évfordulóján megjelent fakszimile kiadás bevezetı tanulmányának 
nyelvészeti részét írta és a hozzá kapcsolódó összehasonlító névjegyzéket egybeszerkesztet-
te, jelen kötetben megjelent írásában kiemeli MELIUS PÉTER munkájának nyelvújító jelentı-
ségét a magyar növénytani szakszókincs kialakításában. Kitér a mő hangjelölésére, és szó-
kincstani kérdéseket tárgyal. Képet kapunk a Herbariumban szereplı növénynevek elı- és 
utóéletérıl, eredetük osztályozásáról, majd a belsı keletkezéső növénynevek kialakulásának 
legjellemzıbb módjairól. A szerzı a Herbariumhoz forrásként szolgáló szótárakat, szójegy-
zékeket veszi számba statisztikai felmérést készítve arról, hogy a mőben szereplı növény-
nevek közül mennyi és milyen típusú szó fordult elı korábbi szójegyzékekben. 

A szerzı a „Szövegszervezı elvek Apáczai, Melius és Pápai Páriz mőveiben” címő ta-
nulmányában – három mőben végzett – globális szövegtani elemzéseit mutatja be. A vizsgá-
lat alapjául APÁCZAI CSERE JÁNOS Magyar Encyclopaediája, MELIUS PÉTER elıbb már idé-
zett Herbariuma és az elsı magyar nyelvő nyomtatott orvosi könyv, PÁPAI PÁRIZ FERENC 

Pax corporis címő munkája szolgált. A szerzı az egyes szövegegységekben meglévı kap-
csolási fajtákat mutatja be kvantitatív módszerrel. 

Két erdélyi napilap nyelvi vizsgálata követi ezt a tanulmányt: a kolozsvári Szabadság 
és a csíkszeredai Hargita Népe címő újság 2-2 lapszámában végzett mondattani és szótani 
kvantitatív nyelvi elemzést olvashatunk. A vizsgálat tárgyát képezi a tipográfia, a címrend-
szer, a rovatok, az újságcikkek; a nyelvi jelenségek vizsgálatának alapja a sztenderd magyar 
és az erdélyi magyar nyelvi változat összevetése. A szerzı a mondatszerkezetek vizsgálatá-
ban kitér a vonzatokban, az egyeztetésben, a kötıszóhasználatban, az igemódban, a szó-
rendben és a logikai rendben mutatkozó eltérésekre. A szókincsvizsgálat a tükörszavakat, az 
idegen szavakat, a sztenderd magyar és az erdélyi magyar nyelvi eltérı szóhasználatot, a táj-
szavakat és az elavult szavakat érinti. 
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A szerzı a kötet utolsó két tanulmányában szépirodalmi szövegek vizsgálatának 
eredményeit mutatja be. Horváth Imre erdélyi költı három négysorosában (az Igazság, az 
Április és a Hibátlanul címő verseiben) vizsgálja a konstrukciós formákat, bizonyítandó, 
hogy a konstrukciótípusok nemcsak publicisztikai és esszészövegekben lehetnek szövegal-
kotó eszközök, hanem a szépirodalmi mővekben is. Eme tanulmány is évfordulóhoz kötı-
dik: az írás elsı megjelenése és hivatkozásai a 70. születésnapját nem rég ünneplı jeles 
nyelvészhez, BÉKÉSI IMRÉhez kapcsolódnak. 

KABÁN ANNAMÁRIA a tanulmánykötet utolsó írásában a 100 éve született Dsida Jenı 

Psalmus Hungaricus címő költeményét állítja vizsgálata középpontjába, a verset a költıi 
életmőben kívánja elhelyezni. A szerzı a korábbi kritikákkal szemben foglal állást, amikor 
azt hangsúlyozza, hogy a Psalmus Hungaricus és a költı korábbi versei szerves egységet al-
kotnak, más dimenziójú felelısségvállalás és – a korábbi recepcióval ellenkezıen – nem kö-
zöny jellemzi DSIDA JENİ verseit. 

Az egyes nyelv- és irodalomtudományi ágakra kiterjedı, különbözı módszertani elve-
ket követı tanulmányok egységes, igényes stílust tükröznek. A kötet értéke, egyben az olvasó 
öröme, hogy ezek a különbözı helyen publikált, de tematikailag egymáshoz kapcsolódó írá-
sok együtt, egy kötetben olvashatók. 

GRÉCZI-ZSOLDOS ENIKİ 

K Ü LÖ N F ÉL ÉK 

Negyvenhat éves a magyaroktatás Kínában 

A Pekingi Idegennyelvi Egyetem (Beijing Foreign Studies University, BFSU) Kína 
legtöbb idegen nyelvet tanító egyeteme, ahol 43 idegen nyelv (beleértve a magyart is) okta-
tása folyik. A magyar tanszék 1961-ben létesült, s azóta már több mint 250 magyar szakos 
hallgató fejezte be tanulmányait itt. 

A magyar tanszék az egyetlen olyan intézmény Kínában, amely magyaroktatással és 
hungarológiai kutatásokkal foglalkozik. A tanszéken jelenleg 4 kínai tanár (egy egyetemi 
tanár, egy docens és két adjunktus) és egy lektor tanít, egy elsıéves csoport mőködik, s je-
lenleg tizenhatan tanulnak itt. Négyévenként veszünk fel új hallgatókat, akiknek száma 16 és 
24 között mozog, az aktuális helyzettıl függıen. 

A magyaroktatás elsı korszakának az 1961 és 1966 közötti idıszakot tekinthetjük. A tan-
terv szerint a hallgatók 5 év alatt a magyar nyelv mellett a magyar irodalmat, történelmet, 
földrajzot is tanulták, ezeken kívül pedig egy második idegen nyelvet, az oroszt vagy az an-
golt is el kellett sajátítaniuk. Az akkori körülmények között a hallgatók ismeretei viszonylag 
szőkebbek voltak, nem volt sok lehetıség fakultatív tantárgyak választására. Az egyetemen 
a hangsúly kizárólag az idegen nyelv oktatására esett, és az oktatás minıségivé tétele volt az 
elsıdleges feladat. Ez némileg korlátozta a hallgatók ismereteinek szélesítését és gondolko-
dásának fejlesztését. 1966 és 1970 között bizonyos okok miatt szünetelt a magyaroktatás. 

A második korszak 1971-ben, a magyaroktatás mellett a magyar–kínai szótár szerkesz-
tésével kezdıdött. A magyar–kínai szótár egy, a kínai illetékes hatóság által szorgalmazott 
nagyarányú, néhány tucat szótár elkészítésére kiterjedı munka részét képezte. A Pekingi 


