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A Penelope Corfield által szerkesztett 
könyv egyike a nyolcvanas évek végén, 
kilencvenes évek elején megjelent, a 
nyelv- és a társadalomtörténetet egysé
ges, illetve egymással szorosan összefüg
gő folyamatként szemlélő műveknek. Ez 
a mind időben, mind földrajzilag nagy te
rületet átfogó mű elsősorban az osztályfo
galom és vele együtt az osztálytársada
lom fejlődését szemlélteti az adott társa
dalomban élő emberek nyelvhasználatán 
keresztül, neves történészek és nyelvé
szek elemzésében.

A kötet szerkesztője „A történészek és 
a nyelv” című bevezető fejezetben rámu
tat arra, hogy a Saussure által megfogal
mazott bináris -  langue/parole, jelölő/je- 
lölt, később: kód/üzenet, kompeten- 
cia/performancia dichotómiákat előtérbe 
helyező - , a nyelvet mint állapotot elem
ző nyelvészeti kutatás sem hagyhatja fi
gyelmen kívül azt a tényt, hogy a nyelv- 
használat és a nyelvre vonatkozó szabá
lyok állandóan változnak.

A történelemtudomány és a nyelvészeti 
kutatás között lévő hatalmas távolságot a 
szerző a s tru k tu rá lis  e lem zés  terminusnak 
a két tudományterületen nagymértékben 
eltérő értelmezésével mutatja be, áttérve 
századunk történelemkutatási irányzatai
nak rövid áttekintésére.

A nyelv szerepe Corfield szerint három 
különböző kapcsolódási pontnál válik 
halmozottan fontossá a történészek szá- 
má ra :
-  minden, a múltban íródott szöveg ré

sze a történelemnek;
-  a múlt szinkron pillanataiban megfo

galmazódott szövegei alkotják a 
diakronikus elemzés alapanyagának 
jelentős részét;

-  maguk a történészek is nyelven ke
resztül kommunikálnak.

A bevezető elsősorban történészeknek 
nyújt betekintést a Saussure-féle nyelvé
szeti felfogásba, valamint a mai -  főleg 
alkalmazott -  nyelvészeti kérdésekbe, 
minthogy a mű inkább a történelem és a 
társadalomtörténet iránt érdeklődő olva
sók számára íródott.

Keith Writghtson a „Rendek, rangok és 
rétegek: változó társadalomszemléletek a 
Tudor- és a Stuart-kori Angliában” című 
fejezetben leírja azokat a változásokat, 
melyeken át a hármas osztású rendi társa
dalom a 8-12 rangot megkülönböztető 
Tudor-kori leírásokon keresztül átalakult 
a szintén hármas ósztású osztálytársada
lommá. A szemléletváltozás okai között a 
szerző említi az angliai reformációt, a nö
vekvő nacionalista tendenciákat és a tár
sadalmi mobilitást. A megváltozott látás
módot a társadalomra vonatkozó írások is 
tükrözik, erkölcsi útmutatások helyébe le
író jellegű szövegek lépnek. Az egyes 
emberek gazdasági helyzete társadalmi 
megítélésükben egyre meghatározóbbá 
válik, olyannyira, hogy a foglalkozás sze
rinti többfokozatú leírás helyébe a XVI. 
század végére kétpólusú (tehetős -  sze
gény) felosztás lép, ami a XVII. század 
közepén a középosztály fogalmával bővül.

A fejezet számos adatot közölve -  a 
kötet kifejezett szándékához híven -  tu
datja az olvasóval, milyen kifejezésekkel 
illették a Tudor- és a Stuart-kori írók em
bertársait.

„Hidalgo és pechero: a ,rendek’ és az 
,osztályok’ nyelve a kora modern Kasztíli- 
ában” címmel ír I. A. A. Thomson.

A fejezet érdekessége az Angliával va
ló összehasonlítás lehetősége. Thomson a 
kasztíliai fogalomrendszer viszonylagos 
változatlanságát a terminológia flexibili
tásával, konceptuális ambivalenciával 
magyarázza. A szerző a párhuzamosan je
lentkező, formális modellekben található
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„tripartizmus” és a különböző dichotómi- 
ák (hatalmas-gyenge, uralkodó-alattvaló, 
jó-rossz) a társadalmi felosztást kétpólu
sú szociális skálává alakító polarizáció 
leírása mellett részletesen tárgyalja a ne
mességfogalom átalakulását a kor Kasztí- 
liájában.

A XVII. századi Franciaország nemes
ségdefinícióit tárgyaló esszéjében Roger 
Mettant leginkább a nemesség összetéte
lének változását, azaz a rendi nemesség 
bővülését a hivataluk által nemessé vált 
családokkal, illetve e két csoport érték
rendjét s egymáshoz való viszonyát festi 
le. E rétegre való összpontosítás magya
rázataként az szolgál, hogy a társadalom 
szegényebb rétegeit alig említették a kor 
társadalomtudósai.

Mettam inkább a társadalmat, avagy 
annak egy rétegét írja le, nyelvészeti - 
nyelvtörténeti aspektusból nem közelíti 
meg a témát. Megtudjuk ugyan, hogy a 
kor emberei miként vélekedtek saját osz
tályuk szerepéről, de e vélekedés nyel- 
vi/nyelvtörténeti velejárói nem fejeződ
nek ki.

Penelope Corfield fejezetének címe „A 
név- és szám szerinti osztályhovatartozás 
a XVIII. századi Britanniában”. Mint 
köztudott, a társadalom nagymértékű át
alakulásához nem kapcsolódik a nyelv 
azonos mértékű alakulása, de a szókincs 
roppant bővülését remekül szemlélteti a 
szerző. Nem meglepő, hogy maga a kötet 
szerkesztője írja az egyik, a kötet kimon
dott célját leghívebben tükröző fejezetét.

Az ,osztály’ kialakuló fogalmát, a hoz
zákapcsolódó jelzők változását társadalmi 
hátterükkel mutatja be Corfield, a gazda
gok és a szegények között egyre növekvő 
távolságot benépesítve a városi középosz
tállyal. Rámutat arra, hogy bár Locke (és 
Hobbes) filozófiájára alapozva a kor gon
dolkodói a népet inkább egyének összes
ségének tekintették, mint osztályokból 
felépülőnek, mégis szükség volt köztes

fogalmakra. Szerinte az európaiak számá
ra a dichotómiáknál természetesebb a 
hármas osztáson alapuló gondolkodás, 
így szinte elkerülhetetlen a középosztály 
fogalmának kialakulása.

„A társadalom fogalmának kialakulása 
a XVIII. és a XIX. századi Németország
ban” címmel betekintést nyerhetünk e so
kat tárgyalt és sokakat érdeklő témába 
James Van Horn Melton írásában. Az ál
lam és a társadalom Arisztotelészi identi
tásától, ami sokáig jellemző volt a német 
gondolkodásra, a ,társaságon’ át a Hegeli 
társadalom koncepcióig kalauzolja az ol
vasót a rendkívül olvasmányos, kitűnő 
bibliográfiával ellátott fejezetben az író. 
A társaság/társadalom kifejezésen kívül 
más fogalmakon és fogalompárokon (pol
gár, háztartás-család, társadalomtudo
mány-politikatudomány stb.) keresztül is 
megvilágítja a német gondolkodás alaku
lását a tárgyalt időszakban e tudományos 
alapozottsága ellenére bármilyen érdeklő
désű olvasó számára közérthető esszében. ✓

„Úriemberektől a többiekig: társada
lomleírás nyelvváltozatai a Viktória-kori 
Britanniában” Geoffrey Crossick fejezeté
nek címe. Itt már kifejezetten osztálytár
sadalomról és annak nyelvi tükröződésé
ről van szó. A termelésen keresztül meg
fogalmazott földbirtokos, kapitalista és 
munkásosztályok könnyen egyeztethetők 
a tradicionális hierarchiával, felső-, kö
zép- és alsó osztályként értelmezve, meg
lehetősen bonyolult és ellentétes nyelv- 
használatot eredményezve. Az osztálytár
sadalom leginkább politikai írásokban fo
galmazódott meg, így az elnevezések is 
inkább a politikai retorika, mint társada
lomleírás eszközei voltak. A terminusok 
meglehetős sokasága mellett megfigyel
hető a nők belépése a leírásokba: h ö lg y  
(=úrinő), n ő  (=dolgozó nő), lá n y  ^ b e ta 
nított munkásnő). Ez utóbbi példaként 
szolgál az esszé argumentumára, amely 
szerint a terminológia nem egy változó
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társadalom tükröződése, hanem aktív té
nyező magában a változásban.

David Washbrook „Mindenkinek a ma
ga nyelvét: nyelv, kultúra és társadalom a 
gyarmati Indiában” címmel igen érdeke
sen világítja meg a nyelv társadalmi 
funkciójának eltérő szerepét az európai és 
a kelet-ázsiai gondolkodásban. A nyelv 
uralkodó szerepe, az egynyelvűség s azon 
belül bizonyos dialektus elsőbbsége, az 
írott nyelv a beszélt nyelv fölébe helyezé
se természetes az európaiak számára, vi
szont idegen volt az indiai multilingvális, 
multikulturális társadalom számára. A 
gyarmatosítók céljaihoz szükséges nyelvi 
modernizáció legalább részben sikerült, 
megteremtve a társadalmi és politikai 
identitást, kulturális nacionalizmust, a ve
lejáró újfajta kulturális szolidaritáson kí
vül újfajta területi-társadalmi konfliktuso
kat is létrehozva. A nyelvi aspektusokon 
kívül tárgyalja a szerző az inkább a meg
lévő ősi törvények feltárását, mintsem új 
törvények létrehozását célzó brit jogrend
szer hatását India ,brittelenítésére’ és az 
új nemzeti társadalom létrehozására, a 
tradíció és a modernizáció folyamatos in
terakciója eredményeként értelmezve az 
indiai társadalom fejlődését.

E fejezetben egy adott nyelv kifejezé
seinek társadalmi szerepének tárgyalásá
ról áttér a kötet a nyelv, s a róla alkotott 
fogalmak társadalomformáló szerepére.

Farzana Shaikh „A képviselet nyelve: 
Muzulmán politikai rendszer alakulása a 
XIX. századi Indiában” című fejezete a 
politikai képviselet különböző jelentéseit 
tárgyalja a demokrácia és a szabadság fo
galmait magába foglaló európai s e két 
tényezőt nélkülöző indiai értelmezésben. 
Az iszlám kulturális hagyományok vala
mint a brit hivatalos képviselet-fogalom 
ötvözése révén létrejött indiai politikai 
képviselet nélkülözi a tömegtámogatás 
igényét, az adott csoport legalkalmasabb 
egyénei közvetítő szerepet töltenek be és

a hatalomhoz való megkérdőjelezhetetlen 
lojalitás jellemzi őket.

Ez a fejezet egy fogalomnak az euró
paitól eltérő értelmezéséről szól, s így ki
fejezetten kultúrtörténeti, nyelvi szem
pontokat nélkülöző.

A társadalom osztálytagozódására vo
natkozó kínai nézeteket tárgyalja Philip 
A. Kuhn, megint csak inkább társadalmi 
mint nyelvi szempontból. Az előző feje
zethez képest a többlet az, hogy az olva
só igen szemléletes képet kap a kínai tár
sadalmi gondolkodásról, és így egy egész 
fogalomrendszerrel ismerkedik meg, nem 
egy adott fogalom specifikus tartalmával. 
A tárgyalt időszak is meglehetősen 
hosszú, a középkortól napjainkig tart. Az 
uralkodó-alattvaló, szabad-nem szabad, 
gazdag-szegény dichotómiák európaitól 
eltérő értelmezése igen érdekes, különö
sen a gazdag-szegény ellentétének teljes 
elkülönülése a szociális státustól. Hason
lóval a kötetben csak a francia nemesek 
megítélésénél találkoztunk.

Daniel T. Rogers és Sean Wilentz „A
✓

hatalom nyelvei az Egyesült Államok
ban” című esszéjükben az Amerikai

✓

Egyesült Államok egész történetén át mu
tatják a hatalom nyelvezetének szoros ösz- 
szefüggését a történelmi eseményekkel. A 
Függetlenségi Nyilatkozattól kiindulva 
tárgyalják a nyelvhasználat szándékos
többértelműségét, szándékos homályossá-

✓

gát. Az iparosodott Észak és a rabszolga
tartó Dél társadalmi nyelvhasználatának 
leírása után a politikai és a jogi nyelvben 
található osztály, réteg, szociális hovatar
tozás fogalmainak meglehetősen rugal
mas értelmezhetőségének problémáira 
térnek át. Bemutatják a képviseletre jogo
sult ,nép’ fogalmának többszöri újraértel
mezését, mely háborúk s egyéb válságok 
alatt bővült, nyugodtabb időszakokban új
ra szűkült, a szavazati joggal együtt.

A kötet utolsó, szociolingvisztikai 
szempontból talán a legérdekesebb feje-




