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„Készüljön átfogó program a magyar anya
nyelvi kultúra ápolására, korszerűsítésére” 
(14); így hangzik Glatz Ferenc egyik tézise 
a magyar nyelvről, amelyet 1997. június 30- 
án tett közzé a Magyar tudományos Akadé
mia által indított, „Magyar nyelv az infor
matika korában” elnevezésű stratégiai kuta
tási program nyitóülésén. Ez kötetben olvas
hatók az ülésen elmondott előadások és hoz
zászólások.

Mint azt már a gyűjtemény címe is su
gallja, nem csak nyelvészetről van szó: a 
nyelv és az ezredforduló legfontosabb társa
dalmi változásai egyszerre, egymással ösz- 
szefüggésben kerülnek nagyító alá. Ennek 
megfelelően nyelvészek, természettudósok 
és társadalomtudósok együtt szólalnak meg; 
a kötet Ritoók Zsigmond programvezető 
előszaván és Glatz Ferenc tézisein kívül ti
zenhét írást tartalmaz, a szerzők tudomány
területe szerinti három csoportban.

Ebből a több szempontú megközelítés
ből adódik, hogy a különböző szerzők egy
mástól igen eltérően értelmezik a nyelvmo
dernizációs programot. Négy alapvető el
képzelés rajzolódik ki, amelyek számos 
ponton egymással ellentétesek. (Nincs rá 
hely, hogy árnyalt képet fessek az egyes 
álláspontokon belül a különböző szerzők né
zeteinek finom eltéréseiről, holott ez ne
megyszer indokolt lenne.)

A „laikus” véleményt két természettu
dós, Michelberger Pál és Marx György kép
viseli. Mindketten azon tapasztalataiknak 
adnak hangot, miszerint az angol nyelv egy
re inkább eluralkodik nemcsak a nemzetkö
zi, hanem a magyar tudományos életben is. 
Bár azzal mindnyájan egyetérthetünk, hogy 

ez a tendencia valós, a szerzők - a nyelvi 
változások, a nyelvi kölcsönzési folyamatok 
ismeretének hiányában - a jelenségből, az 
indokoltnál borúlátóbb következtetéseket 
vonnak le, a magyar nyelv elsatnyulását, 
hanyatlását jósolják: „A nemzeti nyelv visz- 
szaszorul a templomba és konyhába” (Mi- 
chelberger, 22). Sajnálatos, hogy ez a két - 
a maga szakmájában - kiváló természettu
dós nem került kapcsolatba olyan, nyelvvel 
foglalkozó szakemberekkel, akik bizonyos 
nyelvtudományi szempontokra fel tudták 
volna hívni a figyelmüket.

A nyelvvel hivatásszerűen foglalkozók
nak - elsősorban a nyelvészeknek - állás
pontja sem egységes. Deme László és Po- 
mogáts Béla, valamint kisebb mértékben és 
csak bizonyos aspektusokat illetően Fábián 
Pál, Grétsy László, Pusztai Ferenc (és a nem 
nyelvész) Tölgyesi János konzervatív néze
teiknek adnak hangot. Jellemző rájuk a nyel
vi változások kulturális - Deménél erkölcsi 
- romlásként, degradálásként való értékelé
se; Deme például „érintkezési modorunk 
egysíkúság [át], eldurvulás[át], lefelé nivel- 
lálódás[át]” emlegeti (53). A fenti szerzők 
úgy vélik, hogy a „magyar nyelv most, az 
ezredforduló változó és sok tekintetben ne- 
uraszténiás világában, valóban védelemre 
... szorul” (Pomogáts, 89). A nyelv védel
mezői pedig nem mások, mint nyelvtudós
ok, a nyelvművelők, a „szakemberek [, akik] 
rá tudnak mutatni a tévutakra, ki tudják je
lölni a fejlődés vonal ismeretében, a helyes 
irányt” (Deme, 56). Felvetődik természete
sen a kérdés, szabad-e egy tudósnak értékel
nie. Ki és hogyan határozza meg az értékren
det, amely alapján a társadalomról vagy a 
nyelvről egyáltalában értékelés adható. Va
jon nem letűnt normák számonkéréséről van- 
e inkább szó, mint ahogy azt Szépe fel is veti 
(125)? Bár úgy tűnik, a fenti szerzők nem 
szűkölködnek javaslatokban (Deme például 
„Nyelvhasználat, közgondolkodás, közer
kölcs” címmel egy teljes kutatási programot
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dolgoz ki, 52-55), problémafelvetéseik nem 
mentesek az előítéletekről, megoldási javasla
taik pedig nehezen megfoghatóak, és - mint 
Deme példája is mutatja - jóval túlnőnek egy 
magyar nyelvi kutatás keretein, hiszen valójá
ban társadalmi problémákat kívánnak tár
gyalni, csak épp nyelvi köntösbe burkolva.

Nyelvészek másik csoportja a fentiekről 
eltérő nézeteket vall. Benkő Loránd, Balázs 
Géza, Bánréti Zoltán, Szépe György és Kie
fer Ferenc - amellett, hogy rámutatnak a 
konzervatív álláspont előítéleteire, s meg
próbálják azokat a valódi tartalomról levá
lasztani (lásd Benkő alapkérdéseit és Szépe 
jól kidolgozott érvelését) - kutatási terveket 
vázolnak fel a mai társadalom nyelvi igénye
inek feltérképezésére és az igények által tá
masztott feladatok elvégzésére. Balázs Géza 
a nyelvstratégia adta olyan konkrét teendő
ket gyűjti össze jól megfoghatóan, nagy prob
lémaérzékenységgel, mint a szókincsfelmé
rés, rétegződés-vizsgálatok, beszélt nyelvi fel
mérés, a szókészlet megújítása stb. Kiefer Fe
renc a nyelvi technológiák fejlesztésének leg
égetőbb feladatait részletezi, elektronikus 
szótárak és adatbázisok, számítógépes be
szédfelismerők kidolgozását szorgalmazza. 
Kiemelendő az értelmező szótár megírásá
nak fontossága; erre nemcsak Kiefer, hanem 
majd' minden szerző felhívja a figyelmet. 
Bánréti és Szépe a nyelv modernizálásának 
kapcsán egy új, mind a pszichológia, mind a 
modem nyelvészet eredményeit beépítő 
anyanyelv-oktatás szükségességét hangsú
lyozza. Ezek a javaslatok kiemelkedő jelen
tőségűek, hiszen - mint ahogy a kötet egyes 
empirikus tanulmányai is beszámolnak erről 
- a magyar nyelv tanítása sok tekintetben 
nem éri el a kívánt eredményeket.

A kötet néhány cikke a nyelvhasználat és 
az információs társadalom kölcsönhatását 
empirikusan, felmérések alapján vizsgálja. 
Kontra Miklós arra mutat rá, hogy a magyar
országi romák anyanyelvi oktatás hiányában 
magyarul kénytelenek tanulmányaikat elvé
gezni, ami nagy mértékben hozzájárul isko
lai kudarcaikhoz, és csökkenti esélyeiket a 
munkaerőpiacon. Kontra arra is felhívja a

figyelmet, hogy a legújabb (1997-es) szo- 
ciolingvisztikai felmérések szerint - egyes 
nyelvészek vélekedésével ellentétben - a ha
táron inneni, illetve túli magyar nyelv nem 
egységes. - Kutatási eredményei alapján 
Hunyady György arra hívja fel a figyelmet, 
hogy az anyanyelv, az állampolgárság mel
lett, fontos kritérium a nemzetiségi hovatar
tozás és identitás megítélésének kérdésében.
- Terestyéni Tamás a mai kommunikációs 
kultúrát két szempont alapján, az írás-olva
sási készségek, valamint az idegennyelv-tu- 
dás alapján vizsgálta. Eredményei azt mutat
ják, hogy egyik téren sem kielégítő az álta
lános színvonal. - Az informatikának a min
dennapokban való megjelenésével kapcso
latban részben Tölgyesi János írása, részben 
Angelusz Róbert és Tardos Róbert közös 
cikke szolgáltat statisztikai adatokat. Az 
utóbbi szerzőpáros 1997/1998-as felméré
sek alapján kimutatja, hogy a számítógépek, 
főleg az internet rohamos sebességgel ter
jednek, bár az idősebb korosztály és az al
sóbb társadalmi rétegek körében jelentős le
maradás tapasztalható ezek használatában.

Úgy vélem, hogy a változó témakörű és 
színvonalú cikkek közül azok tarthatnak szá
mot komolyabb figyelemre a stratégiai ku
tatási program megtervezése során, amelyek
- Szépe György szavaival élve-elválasztják 
a „funkcionális megoldásokat az előítéletek
től” (125), s amelyek valós problémákra 
konkrét megoldásokat tudnak kínálni.
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Leendő és gyakorló nyelvtanárok, nyelvta
nárképzésben és nyelvtanár-továbbképzés-


