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Nádor Orsolya és SpannraD Marcellina 2012-ben kiadott könyve egy olyan – terje-
delmét és stílusát tekintve – összefoglaló munka, amely lényegre törően és egysze-
rűen magyarázza a címben szereplő három terület összefüggéseit, egymásra gya-
korolt hatását és legfontosabb jellemzőit, nagy segítséget nyújtva ezzel a hallgatók-
nak, akik számára így a témakör legalapvetőbb információi egy helyen, dióhéjban 
rendelkezésre állnak.

A könyv célkitűzése segédanyagot nyújtani a Bevezetés a nyelv és társadalom ta-
nulmányozásába című előadáshoz. Ahogy a könyv hátoldalán olvasható ajánlóból 
kiderül: segít az elmulasztott előadások pótlásában, hozzájárul a sikeres vizsga leté-
teléhez, megmutatja, merre vezetnek tovább a témához köthető tudományterüle-
tek útjai. A könyv 2012-ben jelent meg, megtalálható az egyetem honlapján a kiad-
ványok közötti felsorolásban, azonban valami miatt mégsem közismert a hallgatók 
körében.

A könyv öt tematikus fejezetre bontva tárgyalja a nyelv és a társadalom különbö-
ző szegmenseit. A nyelvtudomány legfontosabb fogalmait tiszta és könnyen érthető 
definíciókkal meghatározó általános nyelvészeti bevezető után a társadalomnyelvé-
szet társtudományai, a beszélőközösség, illetve annak külső és belső kapcsolatai, 
végül a nyelvi hátrány szempontjából írott nagyobb tematikus egységek segítenek 
elsajátítani azt, amit a témakörben tudni érdemes. Vitatható talán e témakörök el-
rendezésének a sorrendje, hiszen a beszélőközösséggel és a nyelvi hátránnyal fog-
lalkozó fejezetek, ha egymás után következnének, jobban elmélyíthetnék a tárgyalt 
jelenségek problémáját, a beszélőközösségek kommunikációs lehetőségeinek, va-
lamint a társtudományok bemutatásának fejezete pedig szélesíthetné a problémás 
jelenségekről való gondolkodást. Véleményem szerint azonban a lényegen nem vál-
toztatna egy ilyen elrendezés, hiszen minden fejezet kellő alapossággal tárgyalja 
témáját, és az egyes fejezetek rövid összefoglalása, az ellenőrző kérdések, valamint 
a téma szakirodalmi jegyzéke által ezek olyan lezárt egységet alkotnak, amelyeket 
akármilyen variációban tálalnak is fel a hallgatók számára, a megszerzendő tudás 
nem csorbul általa.

Kiemelendőek a kötetnek azon részei, amelyek tudománytörténeti áttekintést 
adnak az olvasónak (a bevezető fejezetben például a nyelvről való gondolkodás 
története az ókortól napjainkig), amely egy ilyen tömör, összegző jegyzet esetében 



IX. évf. $%&'/&.

107

IX. évf. $%&'/&. Recenzió – Nádor–Spannra' (szerk.): Nyelv – Társadalom – Kultúra

nem mindig evidens. Ugyanilyen kiváló a témakörök alfejezeteiben hozott egy-egy 
példa a tárgyalt problémára vonatkozóan (ezek közül a legemlékezetesebb talán 
Helen Keller példája a nyelvi hátrány témakörében). Az is hasznos ebből a szem-
pontból, hogy bizonyos témakörök példái nem az adott tárgynak a mindenki ál-
tal ismert példáit veszik elő, hanem konkrétabban, sokkal valóságosabban, sokkal 
kézelfoghatóbban szemléltetnek egy adott jelenséget (a „magyar anyanyelvű, angol 
nyelvterületen praktizáló orvos” példája). Ezek a példák rendkívül aktuálisak (szól 
az „új emigráció” jelenségéről), és ebből fakadóan segítenek abban is, hogy a meg-
szerzett tudást a világ nyelvi működését illetően naprakészen használni tudjuk.

A kötet naprakészségét illetően azonban egy komoly jelenséggel kell szembenéz-
nünk (amiről a szerzők nem tehetnek). A nyelv és a társadalom változásai dinamikus 
ütemben haladnak, a szociolingvisztikának mára olyan irányzatai váltak népszerű-
vé a világ nyugati felén, amelyek teljesen új oldalról, új szemszögből vizsgálják a 
korábban tárgyalt problémákat, illetve új kérdéseket is feltesznek. A dekonstruktív 
nyelvszemlélet például leszámol a nyelv rendszer-jellegével, olyan fogalmakat te-
kint meghaladottnak, mint a kétnyelvűség vagy a diglosszia. Az irányzat legismer-
tebb kutatói, Jan Blommaert és Ofelia García 2011-ben olyan cikkeket publikáltak 
(Blommaert-Rampton: Language and Superdiversity; García: Education, Multilingualism 
and Translanguaging in the 21st Century), amelyekben világosan leírják kutatásuk ilyen 
irányú eredményeit. A magyar tudományos diskurzusban ez a szemlélet napjaink-
ban kezdi csak megvetni lábát. Ez az irányzat, ha nem is alapjaiban rengeti meg 
a társadalomnyelvészet tudományát, abban biztosan változást fog előidézni, hogy  
a tudományos gondolkodásban olyan alternatívát kínál, ami néhány éven belül ki-
hagyhatatlanná válik a Nyelv és társadalom tantárgy oktatásában. Talán nem túlzás 
azt állítani, hogy a paradigmaváltás a küszöbön van. Izgalmas fejlemények ezek a 
nyelvészeti ambíciókkal rendelkező hallgatók számára, hiszen az új szellemi áram-
lathoz való csatlakozás olyan lehetőségeket kínál fel, mint amilyen a korábban em-
lített és az elmúlt 5 évben megjelent többtucatnyi tanulmány lefordítása, megjelen-
tetése magyarul. Izgalmas időszak ez az oktatók számára is, hogy az új tudományos 
eredmények miképpen integrálhatók az oktatásban, akár elméleti, akár gyakorlati 
szinten.

A könyv maximálisan eleget tesz alapvető célkitűzésének: ez a rövid, alig 150 
oldalas jegyzet jó alapot biztosít e tudományterület bevezető információinak elsa-
játításához.


