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Nemrégiben látott napvilágot a Nemzeti 
Tankönyvkiadó gondozásában Kiss Jenő
szociolingvisztikáról szóló monográfiája.

•  •

Örömmel üdvözölheti minden nyelvész, 
nyelvszakos egyetemi hallgató e kötetet, 
hiszen a világszerte népszerű és sokat ku
tatott tudományág Magyarországon is bő
velkedik adatokban, mégis kevésnek 
mondható az ilyen jellegű, összegző típu
sú irodalom. Méltán írja a szerző elősza
vában, hogy a magyar fordításban 1995- 
ben megjelent Wardhaugh-féle S zo c io -  
l in g v is z ti Árával nem összemérhető e 
könyv, hiszen a koncepciója, a közölt 
adatok más jellegűek, nincsenek átfedé
sek, ilyen értelemben a két könyv egy
mást kiegészíti.

Könyvismertetésem a fejezetek sor
rendjét követi. Rövid bevezető gondola
tok után, melyek a társadalom és a nyelv 
összefüggéseiről szólnak, a szocioling- 
visztika meghatározását olvashatjuk, ku
tatási tárgyát és a kutatás módszertanát 
ismerhetjük meg. Tudománytörténeti átte
kintés keretében ismerhetjük meg a szo- 
ciolingvisztikai kutatások történetét mind 
az amerikai kontinensen, mind Európá
ban, mind pedig hazánkban. A nyelvföld
rajzi, dialektológiai kutatásokból kinőtt 
szociolingvisztika más és más jelensége
ket állított érdeklődése homlokterébe. Az

A

USA-ban a nyelvhasználat társadalmi ré
tegződése, Angliában a Berstein-féle defi
cit-hipotézis, Németországban a területi 
nyelvhasználatbeli különbségek, Olaszor
szágban a köznyelv és a nyelvjárás viszo
nya, a volt Szovjetunióban pedig az orosz 
központú kétnyelvűség, valamint a nyelv- 
politika játszotta a főszerepet. A magyar

szociolingvisztikának előzményei nem 
voltak (kivéve esetleg a dialektológiát), 
vagy legalábbis nem vettek róluk tudo
mást, így nyugati importnak számított. A 
szociolingvisztikai kutatások úttörői 
(Kontra Miklós, Pap Mária, Pléh Csaba, 
Szépe György) nehéz helyzetben voltak a 
60-as, 70-es években, amikor sajátos sze
lektív szociológia működött Magyaror
szágon. A nehézségek leküzdésével aztán 
széleskörű szociolingvisztikai vizsgálódá
sok indultak be: Deme László, Gombocz 
Zoltán, Karácsony Sándor, majd Kontra 
Miklós, Pap Mária, Papp Ferenc, Pléh 
Csaba, Réger Zita, Szépe György, Teres
tyéni Tamás (hogy csak néhányat említ
sünk) munkássága nyomán. Az 1975-ben 
napvilágot látott T ársada lom  és  n y e lv  cí
mű kötetben a szerkesztők (Pap Mária és 
Szépe György) a legnevesebb külföldi 
nyelvészek szociolingvisztikai tanul
mányait tették hozzáférhetővé a magyar 
olvasók számára.

A 80-as évek derekától új irányt és új 
lendületet vett a kutatás: a Nyelvtudomá
nyi Intézetben megalakult az élőnyelvi 
kutatócsoport Kontra Miklós irányításá
val. Országos felméréseket kezdtek készí
teni, amelyeknek eredményei már részben 
ismeretesek. Kétnyelvűségi kutatásaink is 
jelentősek, és örömmel olvasunk a szom
szédos országokbeli magyar nyelvészek 
kétnyelvűséggel kapcsolatos kutatásairól, 
mint pl. Göncz Lajos, Péntek János, 
Lanstyák István tevékenységéről.

A szubjektív és objektív nyelvi adat 
meghatározása után az anyaggyűjtés 
egyes fázisait ismerteti a második fejezet
ben Kiss Jenő. Mivel a kutatások a nyelv- 
használatot vizsgálják, a kutatónak na
gyon meg kell szervezni az adatgyűjtést, 
szembesül a megfigyelői paradoxonnal, 
valamint etikai kérdéseket is fontolóra 
kell vennie: meddig mehet el a kutató,
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hogy adatai megbízhatóak legyenek? Szó 
esik a gyűjtési módszerekről, az inteijúkról, 
s jó néhány kérdőívet bemutat példaként.

Az általános szociolingvisztikai kulcs
kifejezéseket (nyelvi változatosság, 
nyelvhasználat, nyelvi változó, kommuni
katív kompetencia, beszédhelyzet és 
nyelvhasználati színtér) határozza meg és 
értelmezi a szerző a harmadik fejezetben.

A negyedik fejezet a mai magyar 
nyelvhasználat tagolódásáról szól: a köz
nyelvi, a társadalmi és a területi változa
tokról.

A nyelvi szocializáció címet viselő ötö
dik fejezet témája talán a legismerősebb 
azok számára, akik a külföldi szakiro
dalomban jártasak. Hiszen majdnem min
den szociolingvisztikával foglalkozó 
könyv tartalomjegyzékében megtalálha
tók ezek az alcímek (életkor és nyelv- 
használat, nemek és nyelvhasználat, fele
kezetek és nyelvhasználat stb). Ennek a 
résznek mégis különleges értéke van, hi
szen e fejezetet elolvasva a magyar olva
só már magyar példákat is tud mondani, 
nemcsak az irodalomból jól ismert, ha
nem földrajzilag tőlünk igen távoli orszá
gokban élő nemzetek nyelvhasználatát 
tudja idézni különböző társadalmi kon
textusban.

A következő, a hatodik részben a nyelv 
és nyelvjárás, a nyelvközösség és nemzet, 
az anyanyelv és idegen nyelv viszonyáról 
kapunk képet mind nemzetközi, mind pe
dig hazai vonatkozásban. Szó esik a ter
mészetes és mesterséges nyelvekről, a 
nyelvek egyenlőségéről, illetve egyenlőt
lenségéről, a nyelvekről demográfiai, te
rületi szempontból, az írásbeliségről és a 
társadalmi dimenzióról. A magyar nyelv- 
közösségek alpont tárgyalja a magyaror
szági és az országon kívüli magyar nyelv- 
közösségeket, ismerteti a magyarul beszé
lőket országonként, valamint említi és 
táblázatokkal szemlélteti a magyarországi 
lakosság nyelvismeretét. Ehhez a témá

hoz szorosan kapcsolódik a kisebbségek 
(nemzeti, nyelvi, etnikai) jogai, a kárpát- 
medencei kisebbségi statisztikák, a ma
gyar és a magyarországi kisebbségek szám
adatai. A két legnépesebb kisebbségről 
(cigány és német) külön is szól, a fejezet 
zárásaként pedig az államnyelv és a ki
sebbségi nyelvhasználat viszonyát tár
gyalja a szerző.

A hetedik fejezet ugyancsak népszerű 
és sokat kutatott téma: a nyelvek kapcso
lata, a kétnyelvűség, kódváltás. Külön ér
téke, hogy elsősorban magyar vonatko
zásban írja le ezeket a fogalmakat. Kitér 
a nyelvvesztésre, a kétnyelvű családra, a 
kétnyelvű oktatásra is. Zárásként megem
líti a pidzsin és kreol nyelveket, azonban 
csak nem magyar vonatkozásban teszi.

A nyolcadik fejezet a manapság legdi
vatosabb kutatási területeket: a nyelvi ter
vezést, nyelvpolitikát, a politikai nyelv- 
használatot érinti. Megismerhetjük a ma
gyarországi nyelvi tervezés három leg
fontosabb feladatkörét. Szó esik a nem
zetközi nyelvekről, a világnyelvekről, 
magyarázatot kapunk arra, miért világ
nyelv az angol.

Az utolsó fejezetben találjuk a részle
tes szakirodalmi felsorolást, amely nagy 
segítség az érdeklődő olvasó számára to
vábbi olvasmányok felkutatásában.

Mint a fejezetek rövid ismertetéséből is 
kitűnik, olyan könyvet vehet kézbe az ol
vasó, amely a szociolingvisztika összes 
témakörét felöleli, azokat magyar vonat
kozásban is (sőt, elsősorban magyar vo
natkozásban) tárgyalja. Ennél fogva mél
tán számíthat népszerűségre azok köré
ben, akiket a társadalom és a nyelv bár
mely vonatkozásában érint, azt kíváncsi
an kutatja. Nemcsak nyelvszakosoknak, 
nyelvészeknek hasznos olvasmány tehát, 
hanem bárkinek, aki nyitott szemmel él a 
társadalomban és a nyelvhasználatot ilyen 
vagy olyan módon figyeli.
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