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Nákófalva A Nagykikindától északkeletre fekvő helység fontosabb adatai: 1429: Kunzeules 
(Csánki 1: 704); 1569–79: Qum S?leuš (Engel: TemMold. 123); 1660–66: Seleuš (uo.); 1799: 
Nakófálva [!], Szőllős (Kázmér: Falu 172); 1808: „Nákófalva alias Szöllös h.” (Lipszky: Rep. 1: 452). 
A középkori Kunszőlős hn. olyan falut jelölt, amelynek lakosai szőlőműveléssel foglalkoztak és kun 
nemzetiségűek voltak. Az idővel elnéptelenedett falut Nákó Kristóf 1784-ben újratelepítette. Innen 
kapta a falu új nevét: Nákófalva. Az 1922 óta használatos szerb Nakovo ’Nákófalva’ (Marković: 
ImVojv. 125) magyar mintát tükröz (Mező: HivHn. 63). – Vö. Keviszőlős. 

(Folytatjuk.) 

T Á R S A S Á G I  Ü G Y E K  

Elhunyt Szabó Zoltán, kolozsvári egyetemi tanár 

Visszaemlékezem... 1972-ben találkoztam vele először, amikor első ízben mehettem Erdélybe. 
Már korábban eltávozott kedves jó Balogh Dezső barátom hozott össze bennünket. Egy kolozsvári 
eszpresszóban beszélgettünk, elsősorban a fellendülni kezdő stilisztikáról. Számomra hamar kiderült, 
hogy széles látókörű, az elméleti kérdésekben is jártas kollégáról van szó, akivel kimondatlanul is szo-
ros barátságot kötöttem. Aztán a hetvenes évek vége felé hivatalos úton jártam a bukaresti egyetemen. 
Ő már előbb megszervezte ott és vezette a magyar tanszéket. Ezúttal azt is bizonyította, hogy – ami 
ránk, magyarországiakra a politikai elzárkózás miatt nem volt jellemző – éppen a francia–román kap-
csolatok következtében ő jól ismeri a nyugati új nyelvészeti áramlatokat: a strukturalizmuson kívül a 
generatív nyelvészetet, a szövegnyelvészeti, szemiotikai, kommunikációelméleti stb. vizsgálódásokat. 

Barátságunk sose szakadt meg, sőt a kilencvenes évek elejétől felerősödött. Szabó professzor 
ugyanis mindig – hacsak Magyarországon tartózkodott – hűségesen részt vett az általam vezetett Stí-
luskutató csoport havonkénti értekezletén, konferenciáin és a Kruzsok összejövetelein. Lelkesedéssel 
figyelte munkánkat, és mindig tanulságos recenzióiban, valamint egy-egy hozzászólásában meg is írta, 
illetőleg el is mondta dicsérő és bíráló megjegyzéseit. Legutoljára néhány hónappal ezelőtt arra kért, 
hogy az általa szerkesztett, fél évszázada megjelenő Nyelv- és Irodalomtudományi Közleményekről 
lehetőleg gyorsan írjak méltatást a folyóirat számára. Természetesen készséggel megtettem, telefonon 
köszönte meg. Ez lett az utolsó találkozásunk. 

Szabó Zoltán kitűnő alapról indult el tudományos pályáján. A régi Kis-Küküllő megyei Hosszú-
aszón született 1927-ben. Középiskolai tanulmányait a híres marosvásárhelyi, majd a székelyudvar-
helyi főgimnáziumban folytatta. Hadifogsága is hasznára vált: megtanult angolul, és megerősítette 
német tudását. Angol–német szakosként kezdte meg egyetemi tanulmányait a kolozsvári Bolyai Egye-
temen, és az akkori, gyakran változó és a nyugati nyelveket visszaszorító tanügyi reformok miatt csak 
később vált magyar egyszakos hallgatóvá. Viszont olyan kiváló tudósoktól tanulhatott – és nagyon is 
tanult –, mint Szabó T. Attila, Márton Gyula és Gálffy Mózes: közelebbről filológiai alaposságot, tör-
téneti szemléletet, adatokon nyugvó módszert. Valamiképpen tehát Szabó Zoltán életpályája is igazol-
ja, hogy – mint Magyarországon – a modern nyelvészeti irányoknak azok lettek kiemelkedő képvise-
lői, akik a nyelvtörténeti iskolát kijárták. A gyakornok, majd tanársegéd, illetve adjunktus Szabó 
Zoltán főleg a tanszék két, iskolát teremtő diszciplínájában: a nyelvtörténetben és a dialektológiában 
olyan eredményt ért el, hogy már 1965-ben megjelent „A kalotaszegi nyelvjárás igeképző-rendszere” 
című ígéretes könyve, és a mindenben szigorú Szabó T. Attila dicséretét is kiérdemelte. 

Szabó Zoltán azonban – bár nem lett hűtlen a korábban művelt diszciplínáihoz – ezután inkább a 
modernnek számító tudományágak felé fordult. És tegyük hozzá: elsősorban az elméleti háttér érdekel-
te, továbbá, mintegy belső indíttatásra, mindig az újabban felmerülő jelenséget, tárgykört – szinte el-
sőként – igyekezett megragadni, vizsgálni. Így járult hozzá az újjászülető stilisztika elméleti és mód-
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szertani megalapozásához, kiszélesítéséhez. Idevágó fő művei: „Kis magyar stilisztika” (társszerzők-
kel, Bukarest, 1968.) és „A mai stilisztika nyelvelméleti alapjai” (Dácia Kiadó, Kolozsvár, 1977.). 
Megalapozza aztán a magyar stílustörténetet: a „Kis magyar stílustörténet” több kiadása után megje-
lentette ugyanis egyetemi tankönyvként „A magyar szépírói stílus történetének fő irányai” című mun-
káját (Corvina, Bp., 1998.); ebben egyébként eljut egészen a posztmodern tárgyalásáig. Közben részle-
tesen tárgyalja az ún. tárgyias-intellektuális stílust, s tanítványaival együtt külön kötetben vizsgálja az 
impresszionista stílust (Tanulmányok a magyar impresszionista stílusról. Kriterion Kiadó, Bukarest, 
1976.), továbbá a szecessziót (Az Arany-alapra arannyal? Tanulmányok a magyar irodalmi szecesszió 
stílusáról. Tinta Kiadó, Bp., 2002.). Legújabban pedig az összehasonlító stílustörténetről értekezett 
(Gondolatok az összehasonlító stílustörténetről: MNy. 2006: 143–54). – Kiveszi aztán részét a szö-
vegnyelvészet, a szövegtan alapjainak, vizsgálati módszerének a kidolgozásából. Ilyen jellegű írása: 
„A szövegnyelvészet jelentősége” című tanulmány az általa szerkesztett „A szövegvizsgálat új útjai” 
című kötetben (Bukarest, 1982.). Módszeresen felépített – mondhatnánk – tankönyve: „Szövegnyelvé-
szet és stilisztika” (Tankönyvkiadó, Bp., 1988.). 

Nem szóltam a magyar irodalmi nyelv történetét vizsgáló, valamint a pragmatikát tárgyaló és 
más – igen nagyszámú – nyelvészeti dolgozatáról, idegen nyelvű műveket is ismertető, sokirányú re-
cenzióiról. Arról sem, hogy mennyire szeretett – és tudott – tanítani (hosszabb ideig volt a pécsi,  
a budapesti egyetemnek és a miskolci Bölcsész Egyesület magánegyetemének oktatója). Így is aligha 
csodálkozhatunk, hogy valósággal iskolát teremtett a kolozsvári egyetemen, és hogy tanítványai  
– hűen követve mesterüket – ott vannak a magyarországi és romániai egyetemeken, főiskolákon, kö-
zépiskolákban. 

Kimondhatatlanul nagy tehát a veszteség. Egy vigasztalhat bennünket: Szabó Zoltán műveiben 
továbbra is itt lesz közöttünk. 

SZATHMÁRI ISTVÁN 

Békési Imre 70 éves 

Tisztelt Társaság, kedves megjelentek! A napokban ünnepli tisztelt tagtársunk, megbecsült kol-
légánk, szeretett barátunk, Békési Imre 70. születésnapját. Nagy öröm és megtiszteltetés számomra és 
a Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyar nyelvi szakosztályának tagjai számára, hogy ez alkalom-
ból körünkben üdvözölhetjük, és alkalmunk van köszönteni. 

Békési Imre egyetemi tanár, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai 
Kar Magyar Nyelvi Tanszékének professzora 1936. április 3-án született Kalocsán. Egyetemi tanulmányait 
az Eötvös Loránd Tudományegyetemen végezte, ahol magyar–történelem szakos középiskolai tanári ok-
levelet, a József Attila Tudományegyetemen pedig pedagógia szakos előadói végzettséget szerzett. 

Békési Imre 1963 óta a kar oktatója. 1996-ban egyetemi tanári kinevezést kapott. Előadást tart 
és szemináriumot vezet a Mai magyar nyelv tantárgyi modulban, valamint az Általános nyelvészet té-
maköréből. Meghívott előadóként több ízben és több szemeszterben nyelvtudományi kurzusokat tar-
tott a JATE BTK hallgatóinak, s jelenleg is aktívan részt vesz a SZTE BTK Nyelvtudományi Doktori 
Iskola képzési programjában. Folyamatosan tartott és tart előadásokat az Ungvári Állami Egyetem 
Ugor Tanszékén, a Kolozsvári Babes–Bolyai Egyetem Magyar Tanszékén vendégoktatóként. Több al-
kalommal tartott előadást a Kassai Kazinczy Nyelvművelő Napokon, a Nyitrai Pedagógia Fakultás 
Magyar Tanszékén, továbbá a szlovákiai magyartanárok nyári szakmai továbbképzésén. Tanfolyamo-
kat vezetett, és jelenleg is előadásokat tart a közoktatás továbbképző fórumain. Jelentős tudományos 
kapcsolatokat ápol az Universita Degli Studi di Macerata, a Kolozsvári Egyetem, Ungvári Egyetem, 
Újvidéki Egyetem, Nyitrai Egyetem nyelvész oktatóival és kutatóival. 


