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ka; a NAT és a tanítóképzés összefüggései 
és ellentmondásai; a felsőoktatáson belül fo
lyó nyelvoktatás körülményei; az anya
nyelvű vendégoktatók szakmai képzettsége; 
interkulturális nyelvoktatás a gimnáziumok
ban; drámapedagógiának a tanítóképzésben; 
japán önkéntesek tapasztalatai a japán nyelv 
oktatásával kapcsolatban; az olasz nyelv
tudás hatása az eszperantó elsajátítására; a 
magyar tanulók nehézségei a kínai nyelv 
négy tónusfajtájának elsajátításában.

XII. Irodalom és stilisztika. Ajtay-Hor- 
váth Magda a stilisztika diakronikus ágának 
az időbeliségre és a szövegköziségre vonat
kozó jegyeit tárgyalja Elek Artúr „Farsang” 
című novelláján keresztül. Jeleni Teréz a 
stílusfejlődési tendenciák és a szinkron 
intertextualitás kapcsolatát elemzi Babits 
„Novella az emberi húsról és csontról” című 
műve alapján. Képes Júlia előadása a közép
kori angol költészet bűbájos világába vezeti 
hallgatóit: három művet mutat be úgy, hogy 
az irodalommal nem foglalkozók is kedvet 
kapnak olvasásukhoz.

XIII. Magyar mint idegen nyelv. Horváth 
Katalin összefoglalja tapasztalatait a magyar 
nyelv orosz és ukrán anyanyelvű tanulóinak 
tanításáról. Hurka Katalin és Misad Katalin 
a pozsonyi comenius Egyetem hungarisz- 
tika hallgatóinak képzéséről számol be. Va
rga Zoltán a magyarnak, mint a „társadalmi 
környezet nyelvének” tanítását, valamint ta
nításának jelenlegi társadalmi-politikai 
helyzetét mutatja be a Vajdaságban.

A két kötetnyi konferenciaanyag magá
ba foglalja a ma Magyarországon folyó al
kalmazott nyelvészeti kutatások széles tár
házát, így hallgató, nyelvtanár és kutató egy
aránt talál benne érdeklődésének megfelelő 
tanulmányt és javasolt szakirodalmat.

Gadó Szilvia-Reder Anna

Szépe György-Derényi András (szerk) 
Nyelv, hatalom, egyenlőség. 
Nyelvpolitikai írások
Corvina, Budapest, 1999, 294 p. 
(Egyetemi Könyvtár)

A XIX. századig természetes volt a nyelvtu
dományban a nyelv formájába történő tuda
tos emberi beavatkozás gondolata. A mo
dem nyelvészeti irányzatok ettől a feltevés
től idegenkednek. Innen számíthatjuk a for
malizmus kontra funkcionalizmus, vagy a 
szintaktika kontra szemantika kontra prag
matika, illetve a kell-e nekünk nyelvműve
lés? (ál)vitát. A „pragmatikai fordulat”, s 
vele a az általam „nyelvtudományi rene
szánsznak” nevezett korszak, vagyis a nyelv
tudomány kivirágzása, „szétsugárzása” meg
növelte az érdeklődést a nyelvi kérdések 
iránt. Lassan ott tartunk, hogy minden társa
dalomtudományban kérdéssé válik a nyelv.

Ekkoriban bukkan föl a nyelvpolitika fo
galma is. Tehát még ma is alig van túl az 
ifjúkorán. A nyelvpolitika fogalmát sokféle
képpen és egyre többet használják a sajtótól 
a tudományig. Mivel valójában interdiszcip
lináris jellegű tevékenységről (tudomány
ról?) van szó, a pontos definiálás késik, ha 
egyáltalán meg is születhet majd. Azt azon
ban tudjuk, érezzük, hogy a nyelvpolitika 
jelen van, önálló életet él a nyelvészek segít
sége és kutatásai nélkül is; öncsonkítás lenne 
a nyelvtudomány számára, ha nem számolna 
vele.

A magyar nyelvtudományi irodalomban 
a nyelvpolitika fogalma a hetvenes évektől 
van jelen, elsősorban Szépe Györgynek kö
szönhetően, és elsősorban egyes szakembe
rek egyéni tevékenységében - korántsem in
tézményesen. Szépe Györgynek köszönhet
jük az első jelentősebb átfogó tanulmányt 
(„Jegyzetek a nyelvi tervezésről és a nyelv
politikáról”. In: Általános Nyelvészeti Ta
nulmányok, 1984.). Az utóbbi években a 
szociolingvisztika, a megújuló nyelvműve- 
lő-nyelvstratégiai irányzatok ugyancsak 
többször emlegették a nyelvpolitikát, sőt a
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kelet-közép-európai nemzeti államok „újjá
alakulása” során nyelvpolitikai (általam több
ször emlegetve: névpolitikai) manipulációk, 
küzdelmek sorozatával szembesültünk. Kiss 
Jenő középiskolásoknak szóló, de nem kö
zépiskolás fokú összefoglalója a kérdés első 
nagyobb áttekintése (Magyar anyanyelvűek
- magyar nyelvhasználat). Tolcsvai Nagy 
Gábor A nyelvi norma című kötete ugyan
csak foglalkozik a kérdéssel. Majd pedig az 
1998-ban megjelent, általa szerkesztett szö
veggyűjtemény, A nyelvi tervezés, a téma 
klasszikus szakirodalmának magyar nyel
ven való közzététele. Ennél egyneműbb, el
sősorban a nyelvpolitikára, annak is a hata
lom és egyenlőség (egyenlőtlenség) vezérel
vére épít a most megjelent hézagpótló kötet.

Mielőtt belevágnánk a téma dzsungelé- 
be, ésszerűnek látszik legalább egy hipoteti
kus rendszer felállítása, amely eligazít a fo
galmak zűrzavarában. Bár más megoldás is 
lehetséges, mégis ajánlható a nyelvvel/ 
nyelvhasználattal kapcsolatos - befolyásoló
- tevékenységeket a következő rendszerben 
elhelyezni:

nyelvpolitika (politikai, nyelvészeti) 
nyelvi tervezés

nyelvstratégia 
nyelvművelés 

nyelvvédelem
Ezek véleményem szerint egymásra 

épülnek, egymásból fejlődnek. A nyelvter
vezés és nyelvpolitika fogalmát a definíci
ókból adódóan egyesek másként (fordítva) 
értelmezik, az ő rendszerükben a nyelvi ter
vezésé a nagyobb szerep. Természetesen az 
egyes területeken belül a sokféleség az ural
kodó. Mindegyiknek lehetséges vagy lehet 
tudományos, tudományosan megalapozott 
és naiv művelése. Az érdekesség az, hogy a 
naivitás, a hozzánemértés leginkább a két 
szélső ponton jelenik meg.

Már maga a nyelvpolitika kifejezés is 
kétféle jelentést takar Rafael L. Ninyoles 
szerint (aki Murillóra utalva fejti ki gondo
latait). Ezek az angol terminológiában éle
sen elkülönülnek egymástól: a language 
policy a nyelvvel kapcsolatos magatartások

ra és tervekre, a language politics pedig egy 
hatalmi aktus döntésére, döntéssorozatára 
utalnak: „Azok az események, amelyek 
megelőzik a politikai döntést (policy), és 
maga a döntés (politics) alkotják annak a 
folyamatnak a momentumait, amelyben a 
beavatkozáson keresztül megvalósul a hatal
mi aktus.” Miért lehet fontos ez a megkülön
böztetés? Mert - nem lehet eléggé hangsú
lyozni - a nyelvpolitika nem kizárólag a 
nyelvtudomány területe. Sőt általában nem 
nyelvészek művelik. Még csak meg sem 
hallgatják őket... Talán ettől is sokszor 
olyan „gyanús” a külső szemlélő számára.

A nyelvi tervezés (language planning, s 
ne keljünk hadra, ha valaki nyelvtervezést 
mond) kifejezést 1959-ben Einar Haugen 
javasolta Uriel Weinreich (1954) egyik szö
vege alapján a „normatív helyesírás, nyelv
tan és szókészlet kidolgozása egy heterogén 
nyelvi közösség írásbeli és szóbeli nyelv
használatának irányítására”, de magában 
foglalta azokat a korábbi nyelvvel kapcsola
tos fogalmakat, mint pl. norma, szép beszéd, 
helyes nyelvhasználat, minőség, esztétika.

A nyelvi tervezés (nyelvtervezés) 12+1 
definícióját adja a jelen kötetben Robert L. 
Cooper, saját, 13. definícióját így fogalmaz
va meg - kiterjesztő értelemben és a befo
lyásolás helyett a változtatásra ügyelve: „A 
nyelvtervezés szándékos, átgondolt kísérlet 
mások viselkedésének befolyásolására nyel
vi kódjuk elsajátítása, felépítése és funkcio
nális szerkezete tükrében.”

Nyelvpolitika nyilván mindig volt, a nem
zeti politikák keretében terjedt ki, s a modem 
társadalmakban vált nyílt diszkurzus tárgyá
vá. Suetonius írja (kb. Kr. u. 69-14): Tibe- 
riusszal kapcsolatban: „Ő pedig betiltotta a 
görög nyilvános használatát.” Talán ez volt 
az első nyelvpolitikai ténykedés. Napjaink
ban pedig - ahogy a szerkesztők megállapít
ják - a mai nyelvhasználati szabályozásban 
egy korábbi jelszó, a Cuius regio, eius religio 
térne vissza kissé átalakított formában: 
Cuius regio, eius lingua. Szabad magyar for
dításban: Akié a kormány hatalom, azé a 
nyelvhasználat szabályozásának joga.
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Szépe György és Derényi András a leg
jobb nyelvpolitikai írásokból válogattak. Az 
egyes tanulmányok között van átfedés, de ez 
egyáltalán nem zavaró. A kötet elején a teore
tikus írások kaptak helyet. Normand Labrie 
ottawai kutató a főbb nyelvpolitikai terminu
sokat tisztázza. Klaus Bochmann lipcsei ro- 
manista a nyelvpolitika kereteit mutatja be. 
Rainer Enrique Hamel német származású me
xikói kutató a konfliktus felől közelít a nyelv
politikához. (Jórészt így tettek a magyar 
nyelvészek is.) A részletes esetleírások között 
alig találunk magyar vonatkozást, de nagyon 
figyelemreméltó izraeli, kanadai, ázsiai, 
belgiumi, kanadai, svájci példákat igen. 
Ninyoles Spanyolország helyzetét részlete
sen ismerteti. Több tanulmány foglalkozik 
az Európai Unió által követendő nyelvpo
litikával. Az egyes nyelvek felől közelíte
nek az ír, az észt nyelvi helyzetet bemutató 
tanulmányok. A zárófejezet pedig gyakorla
ti megközelítést ad a követendő nyelvpoliti
ka számára.

Végül érdemes föltenni a következő kér
déseket:

Miért van szüksége a nyelvészetnek nyelv
politikai cselekvésre?

A nyelvpolitika magyarázó modellje 
lehet a kisebbségi nyelvek, a standard nor
ma, a médiapolitika nyelvi szempontjai
nak, valamint fölébresztheti annak a tuda
tát, hogy milyen nagy mértékűek lehetnek 
a politikailag motivált döntések az egyes 
társadalmi közösségek nyelvi cselekedete
ibe. A nyelvpolitika keretében érdemes el
helyezni a többi nyelvre ható tevékenysé
get is, ahogy azt ismertetésem elején vá
zoltam.

Miért van szüksége a társadalomnak 
nyelvpolitikára?

De sokat kaphatnak a politika és a társa
dalomtudományok is a nyelvpolitika elmé
letéből, mert elmélyíthetik és pontosíthatják 
azt a felismerést, hogy a nyelv döntő és 
növekvő jelentőségű eszköz a modem társa
dalmakban, a szocializációban, a nyelv meg
határozó szerepet játszik az egyén identitá
sában, társas kapcsolataiban.

Milyen tudományos és oktatási eredmé
nyekkel járhat a nyelvpolitika „komolyan” 
vétele?

A már említett Bochmann véleménye 
szerint: a nyelvpolitika lehetőség a nyelvé
szeti és társadalomtudományi, illetve politi
katudományi elméletek egy közös interdisz
ciplináris modellben történő találkozására. 
Hogy ezt valaha is elérjük-e, hogy nyelvpo
litikának fogják-e nevezni ezt az eszközt, 
nem tudhatjuk. De azt igen, hogy a tudomá
nyos munkák most már hozzáférhetők, ma
gyarul is olvashatók, fontos fejezetei lehet
nek az egyetemeken legalább a politológia, 
a szociolingvisztika oktatásnak. Ha ennél is 
többre lesznek hasznosíthatók, örülni fo
gunk neki. És természetesen folytatni kell a 
magyar nyelvpolitika kidolgozását is.

Balázs Géza

G. Molnár Barbara (szerk.)
Nyelvpolitika
Veszprémi Egyetemi Kiadó, 
Veszprém, 1998, 116 p.

A Veszprémi Egyetemi Kiadó új kiskönyv
tár sorozatot ad ki „Nyelv, politika, oktatás” 
címmel. A sorozatot Lengyel Zsolt szerkesz
ti. Az indítókötet, a Nyelvpolitika korábban 
s különböző orgánumokban publikált hét ta
nulmányt ölel fel. A kötet cikkeinek a válo
gatását Szépe György végezte, a szerkesztő 
G. Molnár Barbara volt.

Úgy tűnik, az utóbbi időben szaporod
nak a nyelvészet területén is a különböző 
típusú szöveggyűjtemények. 1998-ban pél
dául két, tágabb értelemben vett nyelvi ter
vezési szöveggyűjtemény is napvilágot lá
tott nálunk. Tolcsvai Nagy Gábor szerkesz
tésében a Nyelvi tervezés Budapesten, 
Veszprémben pedig az itt bemutatandó kö
tet. Ha jó a válogatás, ennek csak örülhe
tünk. Mert egyrészt nem magyar szerzők jó 
tanulmányai válnak magyarul is olvashatóvá 
(lásd a Tolcsvai Nagy-féle kötetet). Más
részt, mert közismert, hogy csekély publici-


