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Az európai „csatlakozás” nyelvi vonat
kozásaival két tanulmány is foglalkozik. 
Szépe cikkének (Az európai „csatlakozás” 
néhány nyelvi vonatkozása) bevezetőjében 
kimondja: „Ne kerteljünk, a nyugat-európai 
érdekszféra kiteijesztéséről” (75), s „három 
birodalmi nyelvpolitika koalíciójáról és 
egyúttal versenyéről van szó” (77, angol, 
francia, német). Az ezzel kapcsolatban gya
korta emlegetett „nyelvi gyarmatosítás”-ról 
megjegyzi: „Dehát nem ez következik a bi
rodalmi nyelvpolitikából” (83). A jövőre vo
natkozólag két lehetőséggel számol Szépe a 
nem protokolláris soknyelvúség növekedé
sével vagy a nagy nyelvek versenyével és 
túlsúlyra jutásával (angol, francia, német - 
angol, francia - angol). A nyelvoktatás, 
nyelvtanárképzés nálunk alapvető fontossá
gú feladatkörök, különös tekintettel a sta
tisztikák szerint is gyenge itthoni nyelvtu
dásra s a csatlakozás idevágó feltételeire. Az 
alkalmazott nyelvészet nem nélkülözhető 
véleményem szerint sem a nyelvtanárok 
képzésében. (A „Magyar mint idegen nyelv” 
szak oktatásáról szóló sorokból kimaradt az, 
hogy az ELTÉ-n posztgraduális szinten 
1982, nappali tagozaton 1994 óta, tehát az 
országban legrégebben az ELTÉ-n oktatják 
e szakot.)

Szabari K. tanulmánya (Az Európai 
Unió és a nyelvek) abból ad ízelítőt, hogy mi 
vár ránk nyelvi szempontból (= az európai 
uniós csatlakozást előkészítő, vezénylő 
szakemberekre, s majdan a fordítók és tol
mácsok népes seregére elsősorban). Ha az 
Unió egyik alapelvére gondolunk (a tagál
lamok hivatalos és munkanyelvei egyenran
gúak), akkor ezen nem csodálkozunk. 
Egyetértéssel idézem a záró sorokat: „Nem 
a magyar helyett kívánjuk használni az ide
gen nyelvet, hanem mellette. Nekünk kell 
biztosítani a magyar nyelv megfelelő fejlő
dését és nemzetközi jelenlétét is” (58).

Szépe Gy. másik tanulmánya (Az in
ternet-korszak nyelvészete) úttörő fejtegetés 
nálunk. A számítógépes nyelvezet egyre 
több egyetemi dolgozat tárgya, s Szépe cik
ke a bibliográfiák állandó eleme. A tanul

mány esszészeru, s a szerző egy-egy kérdés
körrel kapcsolatos ötleteit, véleményét 
prognózisát tartalmazza. Jó lett volna, ha 
Szépe részletesebben is kidolgozta volna 
egy-egy kérdéskörre vonatkozó elképzelé
seit. Az oktatással összefüggő kérdésekre 
külön súlyt fektet. Véleményét, hogy ti. az 
internet kialakulása nem egy folyamat vé
gét, hanem egy új korszak kezdetét jelenti, 
bizonyára mindenki osztja.

Terestyéni T. két fontos fölmérés ered
ményeiről ad tájékoztatást két tanulmány
ban. Az egyik az írás- és olvasásnélküliség
ről, a másik a magyarországi idegennyelv
tudásról szól. A funkcionális írástudatlanság 
a magyarországi felnőtt lakosságnak kb. ne
gyedét érintette egy 1985-ös fölmérés sze
rint. Terestyéni 1995-ös következtetését, 
hogy ti. egyre mélyül a szakadék a társada
lomnak az információs-kommunikációs for
radalom követelményeihez alkalmazkodni 
képes és (különböző okokból) arra képtelen 
része között - ennek messzemenő társadal
mi következményeivel. Ami pedig idegen- 
nyelv-tudásunkat illeti: az orosz kivételével 
(csökkent az ismerete) valamennyi nagyobb 
nyelv ismerete nőtt (az angolul tudóké 
1979-1982 és 1994-1995 között megkét
szereződött). A német tartja vezető helyét, 
de az angol kezd közelíteni hozzá.

Zárásul: ahogy a bevezetőben fogalmaz
tam, bizakodó várakozással várjuk a sorozat 
megjelenendő köteteit.

Kiss Jenő

Claire Kramsch
Language and Culture
Oxford University Press, Oxford, 1998

Az Oxford Introductions to Language Study 
sorozat újabb köteteként megjelent könyv 
célja, hogy az emberi nyelvvel kapcsolatos 
multidiszciplináris kutatások egy fontos te
rületét, a nyelv és a kultúra viszonyát a nyel
vészeti tanulmányaik elején járó olvasókon 
túl azok számára is hozzáférhetővé tegye,
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akik egyáltalán nem, vagy nem elsősorban 
nyelvészeti érdeklődésűek, de valamilyen ok
ból szeretnének többet megtudni a nyelv 
természetéről, működéséről. A Language 
and Culture a sorozat többi kötetéhez hason
lóan négy részből áll. Az első rész (Survey) 
a tulajdonképpeni témát, a nyelv és a kultúra 
viszonyát, összefüggéseit tekinti át hét feje
zetben a vonatkozó főként szemantikai, 
pragmatikai és antropológiai kutatások fé
nyében. A második rész (Readings) az első 
rész fejezeteihez tematikailag szorosan 
kapcsolódó, esetleg azokkal vitatkozó né
hány alapvető könyv vagy tanulmány főbb 
gondolatainak ismertetését, valamint az 
adott fejezetben tárgyaltak megértésére 
vonatkozó ellenőrző kérdéseket tartalmaz
za. Ez a rész főleg azok számára ajánlott, 
akik az előző rész által kínált általános 
áttekintésen túl mélyebben érdeklődnek 
egy-egy probléma iránt. A harmadik rész
ben (References) az első rész egyes fejeze
teihez tartozó annotált bibliográfia, míg a 
negyedikben (Glossary) az első rész hét 
fejezetében használt, első előfordulásuk
kor félkövér szedéssel is kiemelt szakkife
jezések jegyzéke található. A továbbiak
ban az első rész rövid ismertetésére szorít
kozunk.

Az első fejezetben a szerző abból az 
ismert tényből indul ki, hogy a nyelv társa
dalmi létünk legfontosabb ismérve, nélküle 
mind az emberi kommunikáció, mind pedig 
emberi társadalom által létrehozott anyagi és 
szellemi javak összességét jelentő kultúra 
elgondolhatatlan. A nyelv ugyanis azáltal és 
azzal együtt, hogy a szavak jelentésein ke
resztül a külvilág tényeire, eseményeire utal, 
egyben a kultúra teremtője és hordozója is. 
Ha ez így van, akkor felmerül a kérdés, hogy 
a nyelv milyen mértékben formálja, határoz
za meg a beszélők gondolkodását, világlátá
sát. A történetileg és filozófiailag a XVIII. és 
XIX. századi német romantika hagyomá
nyaiban gyökerező nyelvi relativizmus el
mélete szerint a különböző nyelvek egymás
tól eltérő struktúrájuk miatt más és más mó
don láttatják a világot.

Ezen elmélet legismertebb, egyben leg
vitatottabb változata az úgynevezett Sapir- 
Whorf-hipotézis, amelynek részletes elem
zését adja C. Kramsch. Rámutat arra, hogy 
az utóbbi évtizedekben folytatott, főként a 
nyelvi-fogalmi kategorizálással és a metafo
ráknak a gondolkodásban játszott szerepével 
kapcsolatos kutatások egyértelműen igazol
ják e hipotézis gyengébb változatának létjo
gosultságát, vagyis azt, hogy a nyelv befo
lyással lehet arra, ahogy a beszélők a világ 
dolgait, jelenségeit és azok közötti összefüg
géseket, egyszóval az őket körülvevő kultú
rát látják. Kramsch szerint ennek a gyen
gébb változatnak az elfogadása egyben an
nak a felismerése is, hogy a kultúra a nyelv
ben kétféle módon kódolt: a nyelvi jelek 
jelentésében, azaz szemantikailag, valamint 
a nyelvi jelek használatában, azaz pragmati- 
kailag. E kétféle kódolás részletes tárgyalá
sára a következő két fejezetben kerül sor, 
ahol a szerző többek között a nyelvi jel ter
mészetével, a megnyilatkozásokon, szöve
geken belüli szemantikai kohézióval, illető
leg a (kulturális) kontextus és a pragmatikai 
koherencia kérdéseivel foglalkozik. Ez 
utóbbival kapcsolatban szemléletes példák 
érzékeltetik, hogyan teszi a különböző meg
nyilatkozásokat koherenssé, egyszerűbben 
fogalmazva, a beszélők számára kölcsönö
sen érthetővé a kontextus, valamint a beszé
lők által birtokolt mögöttes tudás és tapasz
talat.

A könyv további részében áttekintést ka
punk a szóbeliségnek és az írásbeliségnek a 
kultúra közvetítésében, átadásában betöltött 
szerepéről. A kétféle médium részletes be
mutatása kapcsán a szerző kiemeli: annak 
ellenére, hogy gyakorlatilag minden kultúra 
kezdetben szóbeli volt, és még most is van
nak csak orális kultúrájú népek, döntően a 
történetileg később kialakult írásbeliségnek, 
különösen pedig a nyomtatás megjelenésé
nek köszönhető a kulturális értékek, ismere
tek megőrzése és sokszor századokat átívelő 
átörökítése. Ehhez szorosan kapcsolódik a 
nyelvnek a kulturális identitást kifejező és 
megőrző funkciója. Kramsch szerint a nyelv
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az egyén és a társadalom, vagy annak egy 
csoportja közötti viszony legérzékenyebb 
jelzőműszere. Ezzel összefüggésben válto
zatos példákon keresztül mutatja be, hogyan 
befolyásolja a nyelv az egyén vagy az egyé
nek egy csoportjának valamely kultúrához 
vagy szubkultúrához való tartozását. A szer
ző fontosnak tartja megjegyezni, hogy az 
igazi nyelvi-kulturális azonosságtudat nem 
lehet kirekesztő, hanem ellenkezőleg, a 
nyelvek és kultúrák sokféleségének elisme
résén kell alapulnia, illetőleg azt kell előse
gítenie.

A záró fejezet a nyelv és a kultúra viszo
nyához kapcsolódó néhány vitatott vagy vi
tatható fogalom értelmezésével foglalkozik, 
anélkül, hogy a szerző határozottan állást 
foglalna egyik vagy másik értelmezés mel
lett, például az anyanyelvűség kritériumait 
illetően, vagy azzal kapcsolatban, hogy mi 
tekinthető kulturális értelemben autentikus
nak. Ez utóbbi kapcsán megemlíti, hogy a 
tapasztalat szerint az idegen nyelveket tanu
lók általában tudatosan törekednek arra, 
hogy elsajátítsák az általuk autentikusnak 
vélt kulturális sztereotípiákat, mint például 
a német precizitást, az amerikai lezserséget, 
vagy a francia eleganciát.

Összegzésül megállapítható, hogy C. 
Kramsch könyvének gördülékeny, világos, a 
túlzott technikai részletektől mentes nyelve
zete, könnyen áttekinthető szerkezete meg
felel a bevezetőben megfogalmazott célkitű
zésnek. Ehhez még azt lehetne hozzátenni, 
hogy a könyv a benne tárgyalt és fentebb 
röviden bemutatott témák okán kifejezetten 
ajánlható azon nyelvtanárok és nyelvtanulók 
figyelmébe, akik az átlagosnál többet szeret
nének megtudni a nyelv és a kultúra viszo
nyáról.

Marisa Sándor

Bartha Csilla
A kétnyelvűség alapkérdései 
Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 
1999, 268 p.

Amint a könyv előszavában olvasható: „A 
két- és többnyelvűség története egyidős az 
emberiség különböző népcsoportjai földraj
zi, gazdasági, politikai, katonai, kulturális 
stb. érintkezésének történetével...”, mégis 
az elméleti és módszertani kérdéseket fel
vető vizsgálatok csak e század ötvenes évei
ben kezdődtek meg.

A nemzetközi szakirodalom bővelkedik 
kétnyelvűségi leírásokban; több folyóirat, 
monográfia tanúsítja, hogy a kétnyelvűség 
ma már szélesen és mélyen kutatott terület. 
Nem mondható mindez el a hazai helyzetről, 
hiszen - eltekintve néhány tanulmánytól - 
eddig még nem jelent meg kétnyelvűséget 
tárgyaló monográfia. Magyarországon Bar
tha Csilla könyve az első, amely ebben a 
témakörben napvilágot látott és amely ala
posan, minden szempontból bemutatja a két
nyelvűséget.

Köztudott, hogy az emberiség több mint 
fele kétnyelvű, s mivel ez a jelenség már 
Magyarországon is egyre elterjedtebb, na
gyon időszerű volt, hogy a magyar olvasó is 
kezébe vehessen egy ilyan monográfiát. A 
könyv keresztmetszeti képet ad a kétnyel
vűség elméletéről, gyakorlatáról elsősorban 
szociolingvisztikai megközelítésből, de he
lyet kapnak benne pszicho- és neuroling- 
visztikai szempontok is.

A szerző elsősorban a kétnyelvűség iránt 
fokozottabban érdeklődők táborát célozta 
meg. Komoly nyelvészeti előképzettséget 
kíván a rendkívül tömör nyelvezet és az igen 
sokrétű mondanivaló. A főleg nyelvszakos 
egyetemi hallgatóknak szóló tankönyv ko
moly segítség a tájékozódni kívánók szá
mára, hiszen a szerző minden alfejezetben 
számos további munkára utal, amelyben 
részletesebben olvashatunk az éppen tár
gyaltjelenségről.

A szerző a kétnyelvűség elméletét és 
gyakorlatát összefüggésbe hozva, a világba


