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derül, hogy a tapasztalatok és az értékrendek, 
a módszertan eltérõ kezelése miképp hozta 
létre ezt az eltérõ eredményt.

Kik írták e könyvet? Van köztük akadémi-
kus – mint Kornai János és Török Ádám 

– és van köztük doktorandusz, mint Dankó 
Dávid és Madarász Kristóf. A kötetet dicséri 
egyebek mellett az a ritka vonása is, hogy 
a  kifejtések egyenszilárdságúak, ugyan-
akkor az egyes szerzõk sajátos hangsúlyai 
és stílusjegyei sem vesztek el. A kötet – 
értelemszerûen – a fõáram köré szervezõdik, 
ami a közgazdasági oktatás egészérõl a 
legtöbb egyetemen és fõiskolán még ma 
sem mondható el. A fõáram – a szerkesztõ 
bevezetõje szerint – a homo oeconomicus, a 
vagyonmaximálás és az egyensúly hármasá-
ra építkezõ, egyre inkább a formalizált elem-
zés eszközeit kizárólagos módon alkalmazó 
közelítést jelenti.

Mint gondoljunk e fölfogásról? Bizonyára 
sokunkban maradnak kérdõjelek, például 
az, hogy miért is maradnak el az olyan 
iskolaformáló egyéniségek, mint Albert 
Hirschman, Mancur Olson, William Baumol, 
Walter Eucken, a nemzetközi pénzügyek 
pápája, Maurice Obstfeld, vagy a mikroök-
nómiából Edward Lazear? Biztos-e, hogy a 
közgazdasági Nobel-díj jobb iránytû, mint 
mondjuk az irodalmi vagy a béke Nobel-díj 

volt az elmúlt évtizedek során? Hol a határ a 
közgazdasági és nem közgazdasági között, 
hiszen 2005-ben a hadászati kihívások meg-
oldására kifejlesztett játékelmélet képviselõit 
díjazták? És mit gondoljunk arról a Myrdal és 
Hayek által is említett különösségrõl, hogy 
egyidõben az egymás fõ ellenfelének számító 
irányzatokat díjazták? 

 De ne legyünk telhetetlenek. A közgaz-
dasági Nobel-díjasokról szóló gyûjtemény nem 
a teljes XX. századi elmélettörténet, nem is az 
utolsó szó. Inkább az elsõ, de az igen jókor 
és jól kimondott ige. Élvezetes stílusban szól 
mindenkihez, akiben kételyek merülnek föl 
a tekintetben, mit is mondanak már megint 
azok a közgazdászok. És nem utolsósorban 
kedvet csinál ahhoz, hogy  végre elolvassuk 
az eredeti mûveket is.

 Mindezek alapján jó szívvel állíthatom: 
nemcsak szakkönyvtáraknak, hanem a mai 
világra nyitott, mûvelt háztartásoknak is 
hasznos – és nem utolsósorban tartós – da-
rabja lehet ez a kitûnõ, szép és igényes kötet. 
(Közgazdasági Nobeldíjasok, 1969–2004. 
Szerkesztette: Bekker Zsuzsa. Budapest, KJK/
Akadémiai, 2005. 927 p.)

Csaba László
a CEU, a DE és a Corvinus Egyetem  egyetemi tanára, 

az MTA Közgazdaságtudományi Bizottságának elnöke 
– www.csabal.com

É. Kiss Katalin:
Anyanyelvünk állapotáról

Romlik-e a magyar nyelv? – teszi fel könyvé-
ben a kérdést É. Kiss Katalin. A válasz a 
nyelvész számára egyértelmû: a magyar 
nyelv, mint minden más élõ nyelv, állandóan 
változik, és ez a változás legjobb esetben 
a mindenkori normától való eltérésként 
értelmezhetõ. A normától való eltérés és a 
nyelvromlás nyelvész számára nem szino-
nim fogalmak. Tudnunk kell, hogy maga a 
norma is állandóan változik, a mai mûvelt 

nyelvhasználat szempontjából már a Nyugat 
nagy nemzedékének nyelve sem tekinthetõ 
normának. A kodifikált norma sohasem tudja 
a nyelvi változásokat követni.

A könyv sorra veszi a legfeltûnõbb mon-
dattani, alaktani, hangtani és szókészletbeli 
változásokat. A mondattani változások 
közül szóba kerül az e kérdõszócska helye 
(Nem tudom, hogy neme csengettek), a 
természetesen, hogy… szerkezet terjedése, 
a szükségtelennek ítélt igekötõk (például 
kiértékel, leszerzõdik, bebiztosít stb.) megje-
lenése, az állítmány szerepû határozói igenév 
használata (Zoltán el van utazva), a tárgyas 
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és tárgyatlan igeragozásban megmutatkozó 
változás (Péternek kimosok egy ingét), a 
vonatkozó névmásnak a kodifikált normától 
eltérõ használata (amely helyett ami; Láttam 
egy könyvet, amit meg akarok venni) és 
még néhány további probléma. Az alaktani 
változások közül talán a legfeltûnõbb – és 
a mûvelt nyelvhasználatban is fellelhetõ 

– változás az ikes ragozás eltûnése (pél-
dául gondolkodok az ikes gondolkodom 
helyett vagy mellett). A nyelvjárásokban is 
elterjedt suksükölés és szukszükölés is az 
ismert alaktani eltérések közé tartozik. Sok 
beszélõ az osszuk és fessük alakokat nem 
csak a felszólító, hanem a kijelentõ módban 
is használja (a norma szerint helyes osztjuk, 
festjük helyett, például Most elosszuk ma
gunk között a talált pénzt. É. Kiss minden 
egyes jelenség esetében rámutat arra, hogy 
nem a magyar nyelvtõl idegen jelenségrõl 
van szó, ami vagy azzal bizonyítható, hogy 
a kodifikált norma szempontjából helyte-
lennek ítélt alakzat megtalálható a magyar 
nyelv korábbi szakaszaiban, vagy azzal, hogy 
egyes nyelvjárásokban általánosan használt 
(tehát a nyelvjárási normának megfelelõ) 
formáról van szó, vagy pedig azzal, hogy a 
változást a magyar nyelv rendszere is moti-
válja. Mindebbõl az következik, hogy egyik 
tárgyalt esetben sem beszélhetünk ’a magyar 
nyelv szellemétõl’ idegen szerkezetrõl. É. 
Kissnek ezek a fejtegetései nemcsak a laikus, 
hanem a kérdésben kevésbé járatos nyelvész 
számára is tanulságosak. 

Természetesen nemcsak a mondattan 
és az alaktan változik, hanem a hangtan is. 
Tudjuk például, hogy az elmúlt évszázadban 
lényegesen felgyorsult a beszédtempó: míg 
1889-ben negyvennégy szót ejtettek egy perc 
alatt, napjainkban a percenkénti hatvan szót 
is elérjük. Megszûnõben van (legalábbis 
a legtöbb nyelvváltozatban) az i/í, u/ú és 
ü/û magánhangzók idõtartam szerinti meg-
különböztetése (gyüjtöt, szintelent ejtünk 
gyûjt, színtelen helyett), de arra is van példa, 

hogy a korábbi rövid magánhangzót hosszan 
ejtjük (írigy irigy helyett). É. Kiss rámutat 
arra, hogy ezek a változások a magyar ma-
gánhangzó-rendszer sajátosságaiból követ-
keznek, és ezért egyáltalán nem meglepõ-
ek. Változik a hangsúly és a beszéddallam 
is. A kiegészítendõ kérdéseket például ma 
általában emelkedõ és nem a normának 
megfelelõ ereszkedõ szólamvéggel ejtjük. 
Mindez semmiképpen sem a ’romlás’ jele, 
hanem inkább azt bizonyítja, hogy kezd egy 
új hangtani norma kialakulni. 

A mondattani, alaktani és hangtani válto-
zások áttekintése azzal a tanulsággal jár, 
hogy e folyamatok egyike sem tekinthetõ 
romlásnak; ellenkezõleg, inkább a nyelv 
egészséges, életrevaló voltát bizonyítja. 
É. Kiss megállapítja, hogy „A változások 
gyakran valamely nyelvjárásból indulnak 
ki, s ilyenkor elõfordul, hogy a köznyelvet 
beszélõk hosszú ideig megbélyegzik az új 
alakulatokat, az iskolázatlanság képzetét kö-
tik hozzájuk. Fontos hangsúlyozni, hogy az 
efféle értékítéletek szociológiai természetûek; 
tisztán nyelvészeti szempontból a régi és az 
új változatok között nem lehet értékbeli 
különbséget tenni”.

A nyelvi változások a laikus számára 
legkönnyebben a szókincs változásában 
érhetõek tetten. A különféle szójegyzékekbõl 
véletlenszerûen kiválasztott minták alapján 
megállapítható, hogy új szavaink kb. 16 %-a 
idegen vagy idegen tõbõl képzett szó. Ide-
gen szavak átvétele természetes folyamat, a 
magyarnak tekintett tõszavak jelentõs része 
idegen (iráni, török, szláv, latin, német stb.) 
eredetû. Kölcsönszavaink azonban ma már 
teljes mértékben illeszkednek a magyar nyelv 
hangtani és alaktani rendszeréhez, ezért nem 
érezzük õket idegennek. Ugyanez történik 
majd a ma még idegennek érzett szavakkal 
is. Más a helyzet a szakszókincs esetében: 
a magyarítás elengedhetetlen feladat, ha 
nem akarjuk, hogy szakembereink szakmai 
kérdésekrõl csak idegen nyelven tudjanak 
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társalogni. Újabb nyelvújításra tehát ezen a 
területen valóban szükség van.

A 2. fejezet áttekinti a magyar nyelv 
helyzetét idegen nyelvû környezetben. É. 
Kiss 2001-2002-bõl származó statisztikai 
adatokra támaszkodva megállapítja, hogy 
a szomszédos országokban élõ magyarok 
száma ma már nem több 2,5 milliónál, és 
a magyarok száma – különösen a szór-
ványtelepüléseken – rohamosan fogy. A 
szerzõ röviden összefoglalja a határon 
túli magyar közösségek (Erdély, Moldva, 
Felvidék, Vajdaság és Szlovénia, Kárpátalja, 
Amerika) nyelvváltozatainak sajátosságait, 
különös tekintettel a bennük megfigyelhetõ 
kontaktusjelenségekre. 

A 3. fejezet a magyar nyelv térvesztésének 
mozgatórugóit, mechanizmusát mutatja be. 
Szól a magyar nyelvû oktatás helyzetérõl, 
vizsgálja a vegyes házasságok nyelvi követ-
kezményeit, a vallás szerepét a nyelv meg-
tartásában. Külön részt szentel a nyelvi jogok 
kérdésének, ami azért fontos, mert a nyelv-
használat kérdése jogi kérdés is, hiszen a 

korlátozások a szomszéd országok jogalkotó 
tevékenységének következményei. 

Végül a 4. fejezet a teendõket foglalja 
össze, melyeket az alábbi címszavak jelzik: 
(a) szókincsbõvítés, szókincsmagyarítás; (b) 
az egyéni kifejezõkészség gazdagítása az 
iskolában; (c) a szaknyelvek egységesítése 
a magyar nyelvterületen; (d) a kisebbségek 
nyelvi jogainak elismertetése; (e) a magyar 
nyelv presztízsének és gyakorlati hasznának 
növelése; (f) a magyar nyelvhasználat szín-
tereinek bõvítése; (g) kiállás az Európai Unió 
nyelveinek egyenjogúsága mellett. 

É. Kiss Katalin munkája a legjobb pilla-
natban látott napvilágot. Egyrészt eloszlat 
számos, a magyar nyelv romlásával kapcso-
latos babonát, másrészt fontos javaslatokat 
fogalmaz meg a magyar nyelv védelmében. 
A könyvet melegen ajánljuk laikusoknak és 
szakembereknek egyaránt. (É.Kiss Katalin: 
Anyanyelvünk állapotáról. Budapest, Osiris, 
2004, 190 p.)

Kiefer Ferenc
 az MTA rendes tagja, kutatóprofesszor 

Cong Cao:
Kína tudományos elitje 1  
A tudományos közösség egyáltalán nem érté-
keli az egyenlõsdit. Ez abból adódik, hogy a 
tudósoknak kijutó elismerés egymást követõ 
fokai jól kivehetõ társadalmi rétegzõdésre 
vezetnek a tudományban. Ebben a megbe-
csülésért és tekintélyért folytatott versenyben 
a célt csak egy kis hányad képes elérni. Így 
létrejön egy tudományos elit, amelynek 
tagjai jelentõs hatást gyakorolnak a nemzeti 
tudománypolitika alakulására, befolyásuk 
van az elismerésben részesítendõ fiatalok 
kiválasztására, döntéseket hoznak, és rend-
szerint az õ véleményüket kérik a bírálatok, 
kiadványok, elõléptetések és díjak ügyeiben. 
A kutatásra szánt források szétosztása is az õ 
joguk. Különféle intézmények és akadémiák 
1 Fordította Bognár János

a kiemelkedõ tudósoknak eredményeik 
és személyes kiválóságuk elismeréseként 
megtisztelõ címeket adományoznak. Bár 
ennek az elismerésnek politikától füg-
getlennek és kizárólag az érdemeken alapu-
lónak kellene lennie, totalitárius vagy auto-
kratikus rendszerekben, ahol ellentétben 
a demokratikus rendszerekkel a politikai 
szempontok élveznek elõnyt, ez nincs min-
dig így. Ez a könyv egy ilyen esetet vizsgál 

– a Kínai Tudományos Akadémia (KTA), 
Peking, Kínai Népköztársaság, esetét. A KTA 
a Kínai Népköztársaságban a tudományos 
hierarchia csúcsán helyezkedik el, és hason-
lóan a Francia Tudományos Akadémiához 
valamint az egykori Szovjet Tudományos 
Akadémiához, de eltérõen a londoni Királyi 
Társaságtól, valamint az USA Nemzeti Tudo-
mányos Akadémiájától (NAS), amelyek tisz-
tán tekintélyápoló társaságok, kombinálja a 
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