Az oktató személyi-szakmai adatai
Név: Mózesné Kabán Annamária

születési év: 1953

Végzettség és szakképzettség, az oklevél kiállítója, éve (pl. okl. gépészmérnök, BME, 1975)
Magyar nyelv- és irodalom, francia nyelv- és irodalom szakos középiskolai tanár, BBTE,
1977, ELTE, 1993.
Jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely
esetén aláhúzás jelölje azt az intézményt, amelynek „kizárólagossági” nyilatkozatot (A)
adott!
BCE, GTK, Környezettudományi Intézet – egyetemi docens
MTA GKI - tudományos munkatárs
ME, BTK, Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet − egyetemi docens
tudományos fokozat (a tudományág és a dátum megjelölésével) az Ftv. 149.¤-a (5)
bekezdésében foglaltak szerint: (PhD/CSc vagy DLA) (pl. CSc (közgazdaságtud.) 1998,
vagy PhD (építészmérnöki tud.) 2006) (5 éven belül megszerzett PhD esetén az értekezés
címe is!)
tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság: „dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc);
MTA tagság, (lev. vagy r. tag), egyéb címek
PhD (nyelvtud.) 1994, CSc (nyelvtud.) 1988, honosítva 1994, „dr. habil” (nyelvtud.) 2006.
Széchenyi professzori ösztöndíj, Széchenyi István ösztöndíj, vagy Békéssy György
posztdoktori ösztöndíj stb. és juttatásának időpontja
–
eddigi oktatói tevékenység (oktatott tárgyak, oktatásban töltött idő, oktatás idegen nyelven,
külföldi intézményben stb.)
A Miskolci Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékén 1993 óta tanítok, 1994-ig
egyetemi adjunktusként, majd 1994-től egyetemi docensként. 1993-tól 1997-ig
tanszékvezető-helyettes voltam. Részt vettem az 1992-ben létrehozott tanszék oktatókutató munkájának a folyamatos megtervezésében és kiépítésében, a vizsgáztatási és a
szigorlati követelményrendszer kidolgozásában és érvényesítésében. Leíró nyelvészeti
tárgyakat és Szövegtant tanítottam. Újabban a magyar alapszakosok, a magyartanári
mesterszakosok, a magyar nyelv és irodalom diszciplináris mesterszakosok számára tartok
Szövegtan, Leíró magyar alaktan és szófajtan, Fonetika, Beszédelmélet és szövegkutatás,
A nyelvleírás fontosabb irányzatai, Nyelvelméletek, Beszédelmélet, A magyar nyelv
leírása tárgyakból előadást, és vezetek szemináriumot. Irányításommal több sikeres TDK
és szakdolgozat készült. Több hallgatóm sikeresen felvételizett doktori képzésre a
Debreceni Egyetemre és az ELTE-re.
1994−1997 között a budapesti Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelv
és Irodalom Tanszékén is tanítottam magyar leíró és történeti nyelvészeti tárgyakat.
1995-ben az egri Eszterházy Károly Főiskola Magyar Nyelvtudományi Tanszékén
Szövegtant és Leíró magyar mondattant tanítottam.
Idegen nyelven tartottam előadást az Udinei Egyetemen, a Nápolyi Egyetemen, a
Bécsi Egyetemen, a Helsinki Egyetemen, az Uppsalai Egyetemen, a Krakkói Egyetemen.
Eddigi szakmai (tudományos, kutatás-fejlesztési, alkotói, művészeti) gyakorlat és
eredményei
Szakdolgozatom témája Melius Péter Herbáriumának nyelvészeti vizsgálata volt, majd a
Herbárium első megjelenésének 400. évfordulójára 1978-ban kiadott kötet szövegét
gondoztam, bevezető tanulmányának nyelvészeti vonatkozású részeit írtam, a kötethez

összehasonlító növénynévjegyzéket állítottam össze.
Kutatásaim 1980-tól a szövegek szemiotikai megközelítésére irányultak. Több
tanulmányom is megjelent a témakörből a Magyar Nyelvőr, a Nyelv- és
Irodalomtudományi Közlemények hasábjain, a Szemiotikai Szövegtan több kötetében.
1987-től 1993-ig a kolozsvári Nyelvtudományi és Irodalomtörténeti Intézet
kutatója, majd főkutatója voltam, a magyar−román akadémiai nagyszótár szerkesztésében
vettem részt. A Kolozsvári Egyetem és az Erdélyi Múzeum-Egyesület Erdélyi magyar
szótörténeti tár kutatócsoportjának voltam a tagja. A VIII. (1996) és IX. (1997) kötet
szerkesztő-munkatársa vagyok. 1993-tól a Miskolci Egyetem Magyar Nyelvtudományi
Tanszékének oktatójaként folytatom tudományos kutatásaimat.
Kandidátusi értekezésem könyv formájában is megjelent 1993-ban, a Magyar
Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének kiadásában, a Studia et
Dissertationes sorozatban. Kandidátusi fokozatomat a TMB 1994-ben honosította.
1994-től tagja voltam 2008-ig az ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszéke mellett
működő Stíluskutató Csoportnak. Kutatásaink eredményeképpen több kötetet, illetőleg egy
füzetsorozatot publikáltunk a Nemzeti Tankönyvkiadónál. Magam is több tanulmány és két
füzet szerzője vagyok.
1996-ban az MTA Nyelvtudományi Intézetében folyó hároméves, OTKA keretben
működő, A mai magyar nyelv szövegtípusai című kutatóprogramba kapcsolódtam be.
1998-tól magam is elnyertem egy OTKA kutatási pályázatot, Az aktuális tagolás
szövegszervező szerepe témakörben. Kutatási eredményeimet több tanulmányban
foglaltam össze, amelyek a Magyar Nyelv, a Magyar Nyelvjárások című szakfolyóiratban,
periodikában, illetőleg több tanulmánykötetben jelentek meg. Önálló könyvem is
napvilágot látott a témában Szövegek színeváltozása, Szórend és értékszerkezet címmel, a
miskolci Bíbor Kiadónál, 2005-ben. A témáról nemzetközi tudományos konferenciát is
szerveztem a Miskolci Egyetemen. A konferencia anyagát Funkcionális
mondatperspektíva és szövegszerkesztési stratégia címen szerkesztettem kötetbe, amely a
Miskolci Egyetemi Kiadó gondozásában hagyta el a sajtót 2001-ben.
1999-ben a Lexikológiai és lexikográfiai kutatások az EU-célokat szolgáló
kommunikációs feltételek kimunkálása érdekében című OM FKFP 0045/1999 pályázat
nyertese voltam. A kutatások eredményeképpen háromnyelvű szótárat írtam és
publikáltam.
2002-től a Stíluskutató Csoport keretében a magyar szakirodalomban sokáig
nélkülözött Retorikai-stilisztikai alakzatok lexikonának a megírásába kapcsolódtam be. A
lexikon kézirata 2007 decemberére készült el, és 2008-ban jelent meg a Tinta
Könyvkiadónál.
2005-ben a Debreceni Egyetemen habilitáltam, és elnyertem a „Dr. habil” címet.
Publikációim: 5 önálló könyv, 3 társszerzős könyv, 2 tankönyv, 2 önálló szerzői
füzet, 2 szerkesztett kötet, 3 társszerkesztett kötet, 4 társszerkesztett füzet, valamint számos
tanulmány; két nagyszótár szerkesztő-munkatársa voltam.
Munkáimra történő hivatkozások száma: 260.
Oktatott tárgy/tárgyak és az oktató szakmai/kutatási tevékenysége kapcsolatának
bemutatása:
a) az elmúlt 5 év szakmai, tudományos (művészeti) munkássága a szakterületen (az 5
legfontosabb publikáció vagy alkotás felsorolása)
b) az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció vagy
alkotás felsorolása - amennyiben azok az a) pontban megadottaktól különböznek
Mindkét lista szabályszerű bibliográfiai adatokkal: szerző(k), cím, a megjelenés helye/
könyv kiadója, éve, terjedelme (oldalszáma).
a)
Kabán Annamária: A szövegvizsgálat útjain. Miskolc, Bíbor Kiadó, 2009. 189 l.
Kabán Annamária − Mózes Huba: Textus és intertextus. Szövegek világa a Dsida Jenő-i

szövegvilágban. Miskolc, Bíbor Kiadó, 2009. 160 l.
Kabán Annamária − Mózes Huba: Ó, múzsa, tedd, mi istened parancsa. Dsida-versek és fordítások szövegépítése. Miskolc, Bíbor Kiadó, 2011. 213 l.
Kabán Annamária: Intertextualitás és szövegkohézió (Kovács András Ferenc: Babitsolás).
In: Szikszainé Nagy Irma szerk.: A stíluskohézió eszközei a modern és posztmodern
szövegekben. Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011. 105−113.
Kabán Annamária: Szövegtan. In: Balázs Géza szerk.: Nyelvészetről mindenkinek.
Budapest, Inter, 2011. 351−354.
b)
Kabán Annamária: A magyar tudományos stílus a kezdetektől a felvilágosodás koráig.
Szemiotikai, szövegnyelvészeti megközelítés. Budapest, A Magyar Tudományos Akadémia
Nyelvtudományi Intézete, 1993. 136 l. (Studia et dissertationes 12.)
Kabán Annamária: Szövegek színeváltozása. Szórend és értékszerkezet. Miskolc, Bíbor
Kiadó, 2005. 170 l.
Kabán Annamária: Lét és nyelv. Tanulmányok a nyelvtudomány és nyelvhasználat köréből.
Miskolc, Bíbor Kiadó, 2006. 134 l.
Kabán Annamária − Mózes Huba: Vers és lélek. Dsida Jenő és költészete. Miskolc, Bíbor
Kiadó, 2007. 135 l.
Kabán Annamária: Mozzanatok a stilisztika és a szövegtan kapcsolattörténetéből. Nyelv- és
Irodalomtudományi Közlemények, 2010, LIV. 139−149.
tudományos / szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi szakmai kapcsolatok, elismerések
Számos hazai és külföldi tudományos kongresszuson és konferencián szerepeltem
rendszeresen magyar, francia és angol nyelvű előadással. A fontosabbak ezek közül: Párizs
(1997): Nemzetközi Nyelvészeti Kongresszus; Amszterdam (1994): EURALEX
Nemzetközi Kongresszus; Maastricht (1995, 2000, 2010): Translation and Meaning
Konferencia (három alkalommal); Göteborg (1996): EURALEX Nemzetközi Kongresszus;
Jyväskylä (1995): Nemzetközi Finnugor Kongresszus; Róma, Nápoly (1998): Nemzetközi
Hungarológiai Kongresszus; Miskolc (2000): Metafora-konferencia; Budapest (2004):
Nemzetközi Nyelvészeti Kongresszus; Kolozsvár (2004): Apáczai-konferencia; Budapest,
ELTE (2005): Alakzatkonferencia; Debrecen (2007): Forgatókönyv és szövegrendezés;
Budapest, ELTE (2007): Új nézőpontok a magyar nyelv leírásában; Budapest, ELTE
(2008): Új nézőpontok a magyar nyelv leírásában II.; Kolozsvár (2008): Dsidakonferencia; Debrecen (2011): Stíluskohézió-konferencia; Kolozsvár (2011): Nemzetközi
Hungarológiai Kongresszus.
1990-ben a Helsinki Egyetem Finnugor Tanszékének ösztöndíjával egy hónapot
Finnországban kutattam. 1991-ben az MTA ösztöndíjával négy hónapig, 1992-ben két
hónapig kutatómunkát végeztem a budapesti Nyelvtudományi Intézetben.
1997-ben a Párizsban székelő LADL meghívására lexikográfiai munkálatokkal
ismerkedtem, illetőleg nemzetközi nyelvészkongresszuson vettem részt előadással.
Többször is tartottam előadást a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem
Magyar Nyelvtudományi Tanszékén, valamint az Erdélyi Múzeum-Egyesület keretében.
Előadást tartottam továbbá az udinei, a bécsi, az uppsalai, a nápolyi, a helsinki és a krakkói
egyetemen.
Akadémiai doktori védésen működtem közre mint bíráló és a bíráló bizottság
titkára, emellett több PhD védésen voltam bizottsági tag és opponens: az ELTE Mai

Magyar Nyelvi Tanszékén, a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Magyar
Nyelvtudományi Tanszékén, a Pécsi Tudományegyetem Nyelvészeti Tanszékén.
Tagja vagyok több tudományos társaságnak: 1982-től a Nemzetközi Magyar
Filológiai Társaságnak, 1990-től az Erdélyi Múzeum-Egyesületnek, ahol választmányi tag
voltam 1994-ig, 1991-től a Hungarológus Oktatók Nemzetközi Társaságának, 1993-tól a
European Association for Lexicography-nak, 1994-től a Magyar Nyelvtudományi
Társaságnak, 1994-töl az MTA köztestületének, 1996-tól a Miskolci Akadémiai
Bizottságnak.

