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és diáknak egyaránt), mind a japán kultúra 
iránt érdeklődő laikusoknak, valamint a tér
ségben érdekelt üzletembereknek, újság
íróknak, politikusoknak.

Székács Anna
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Kálmán László és Nádasdy Ádám munkája 
gondolatébresztő, a nyelvészetet népszerű
sítő könyv, ugyanakkor határozott kritika az 
iskolai anyanyelvoktatással szemben. A há
romperces írások eredetileg rádióelőadások
nak készültek (ezzel magyarázható a szigorú 
terjedelmi korlátozás, valamint a szokatlan 
műfaj), ezeket 1992 és 1997 között lehetett 
hallani a Bartók rádió Muzsikáló reggel cí
mű műsorában Nyelv-ész-érvek címmel.

A kötet eredeti célját tekintve nem tan
könyv, nem módszeresen rendszerezett (le
xikális) ismereteket közöl. Nem is elsősor
ban a nyelvész társadalomnak szól, bárki 
kézbe veheti különösebb szakmai előisme
ret nélkül.

A szerzők állítása szerint nincs a könyv
nek vezérmotívuma, a tematikus elrendezés 
laza szerkesztésű, ugyanakkor jól elkülönít
hetők egymástól az egyes tárgykörök. A 
szerkezeti elkülönülést biztosítja a három 
nagyobb rész (Nyelvészeti alapfogalmak; A 
nyelvek sokfélesége; Jelenségek a magyar
ban) és tizenhárom alfejezet (Mi a nyelv, és 
ki a nyelvész?; A hangok tartománya; A 
szavak tartománya; A szerkezetek tartomá
nya; A jelentések tartománya; Hasonlóság és 
különbözőség; Nyelvi eszközök; Népek és 
nyelvek; A nyelv és a társadalom; Magyar 
hangtan; Magyar nyelvtan; Magyar szó
kincs; Magyar szavak története).

A háromperces írások egy része a nyel
vész szemszögéből magyaráz közismert té
nyeket tudományos megalapozottsággal, 
mégis érthetően és rengeteg humorral. Az

elemzéseket magyar, valamint idegennyelvi 
példák teszik még szemléletesebbé. A „té
nyeknek” kinevezett jelenségek között sze
repelnek a nyelvészet legérdekesebb, legiz
galmasabb kérdései, úgymint a nyelvelsajá
títás elméletei, a gondolkodás és nyelv kap
csolata, a magyar siketek jelnyelve, a pidzsin 
és kreol nyelvek jellemzői, a nyelvi tisztelet
adás (tegezés, magázás) problematikája, a 
titkos és rituális nyelvek, hogy csak néhá
nyat említsünk a sok közül. A témák listáját 
napjaink jellemző nyelvészeti újdonságai te
szik teljessé, például a számítógépes nyelvé
szet vagy a reklámszövegek lehetséges 
elemzési szempontjai. Helyet kaptak azok a 
nyelvészetileg megalapozatlan, ezért vitat
ható vélemények, amelyek szilárdan tartják 
magukat nemcsak a közvélemény által, de 
az iskolákban is. Ilyen tévhit a primitív né
pek által beszélt „primitív nyelvek” ideája, 
holott - bármily meglepő - ezek ugyanolyan 
bonyolultak, mint bármely úgynevezett kul- 
túmyelv, tehát a civilizált társadalom nyel
vei. Hajlamosak vagyunk arra is, hogy a 
civilizált társadalom fogalmába beleértsük 
az írástudást. Az általános írásbeliséggel jel
lemzett „literátus civilizáció azonban nyel
vészeti szempontból késői, sajátos kulturális 
képződmény, mely a legkevésbé sem jellem
ző az emberi társadalmakra általában, a 
nyelvész elsődleges feladata pedig az, hogy 
a beszédet, az élő nyelvet vizsgálja és írja 
le”. Sokan a nyelvész szerepét azonosítják a 
nyelvművelőével, sőt önjelölt nyelvőrök is 
akadnak, akik a magyar parlamentben olyan 
javaslattal álltak elő, mely szerint a magyar 
nyelv „akadémia helyesírását és nyelvtanát 
törvénybe kellene iktatni”. Csakhogy a be
szélők (és írók) megrendszabályozása nem 
a nyelvész és nem is a jogszabályok feladata. 
A „hogyan kellene beszélnünk” helyett há- 
lásabb feladat a tényleges nyelv vizsgálata. 
A könyv külön érdeme, hogy a tények ma
gyarázatát olyan kérdések és problémafel
vetések egészítik ki (hiszen minden nyelv 
nyelvtanában rengeteg tisztázatlan kérdés 
van), amelyek csak a legritkább esetben han
gozhatnak el formális iskolai körülmények
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között, leginkább rendhagyó nyelvtanórák 
alkalmával. Ilyen például az ikes/iktelen 
igék megkülönböztetése, amely napjaink
ban még mindig - ha nem is olyan mérték
ben, mint a suksükölés - a nyelvi értékítéle- 
tek/elóítéletek egyik céltáblája, nem tudo
mányos, inkább erkölcsi kategória (ti. bizo
nyos ikes igék iktelen ragozása egyes szám 
első személyben: eszek, iszok stb.). További 
példa a nyelvtani eset, amely a nyelvtan 
legellentmondásosabb fogalmai közé tarto
zik, a toldalékok hagyományos és pontatlan 
kategorizációja (rag, jel, képző), vagy a 
mondattani elemzés furcsaságai, holott 
mindegyik előbb említett nyelvtani jelenség 
iskolai tananyag.

A hazai anyanyelvoktatás kritikája úgy 
fogalmazódik meg, hogy a szerzők fejezet
ről fejezetre visszatérnek a hagyományos 
iskolai nyelvtanok főbb jellemzőire, bemu
tatják azok hiányosságait, gyenge pontjait. 
Kálmán László és Nádasdy Ádám szerint a 
fő probléma az, hogy - más tudományokkal 
ellentétben - a mai nyelvészeti közgondol
kodás nem jelenik meg az iskolákban. Az 
anyanyelvórák általában kimerülnek a defi
níciók biflázásában, a helyesírási és nyelv
helyességi tudnivalók gyakoroltatásában, 
miközben a nyelvészetileg érdekesebb té
mák kimaradnak a tananyagból. Néhány 
példa a sok közül: iskolai nyelvtanainkban a 
görög és latin nyelvtani hagyomány az ural
kodó, pedig a magyarban is sok olyan jelen
ség van, amit nehéz a klasszikus nyelvtan 
eszközeivel leírni. Miközben a nyelvtudo
mány már réges-régen meghaladta az ókori 
grammatikák eredményeit és számtalan új 
fogalmat vezetett be, az iskolákban hallgat
nak róluk. Az írásbeliséggel rendelkező 
nyelvek nyelvtani kategóriáit mint valami 
örök igazságokat sulykolják a diákokba, ho
lott az iskolai nyelvtan csak modell, melyet 
nyelvészek állítottak fel, s mely a nyelvtu
domány változásával új modellnek adja át 
helyét. A diákok is nagyobb hasznát vennék,

ha közölnék velük, hogy az ókori eszközök 
nem jól használhatók a magyarban, az elem
zési és kategorizálási furcsaságokat (pl. a 
nyelvtani alany és logikai alany viszonya, az 
ige definíciója) pedig nem tényként, hanem 
problémaként mutatnák fel.

Annak ellenére, hogy a szerzők nem tan
könyvnek szánták kötetüket, jól hasznosít
ható az oktatásban, elsősorban a tanítókat 
kinevelő pedagógusképzésben. Ennek több 
oka is van. A magyarszakos főiskolásokkal 
vagy egyetemistákkal ellentétben a tanítóje
lölteknek nem központi feladata a nyelvé
szeti szakmunkák tanulmányozása, holott 
későbbi munkájukban jelentős szerepet kap 
az anyanyelvi nevelés. Érdeklődésüket 
olyan ismeretterjesztő (összefoglaló) mű
vekkel kell felkeltenünk, amelyek révén - a 
szerzők szavaival élve - „elvezethetjük” 
őket a nyelvészethez. Az ajánlott olvasmá
nyok listája a könyv végén épp azt a célt 
szolgálja, hogy az olvasó újabb lépéseket 
tehessen a nyelvészeti kérdések alaposabb 
megismerése felé. A Hárompercesek a 
nyelvről című kötet ezen felül arra is vállal
kozott. hogy megkérdőjelezze az anyanyelvi 
oktatásban jelen lévő - gyakran hamis - 
dogmákat, elgondolkoztassa az olvasót az 
évtizedes beidegződések létjogosultságáról. 
A nyelvtanulás során jelentkező nehézségek 
szisztematikus összegyűjtésének köszönhe
tően a tanítókon kívül hasznos szolgálatot 
tehet ez a könyv az idegen nyelvet, valamint 
a magyart idegen nyelvként tanítók számára 
is.

A háromperces írások inkább kérdéseket 
tartalmaznak, mintsem válaszokat, ez hiány
érzetet kelthet az olvasóban. A tudományos 
meghatározás célja azonban nem az, hogy 
minden egyes esetben pontos ítéletet és re
ceptet adjon, hanem hogy elvezessen a jelen
ség lényegének megértéséhez. A könyv eh
hez nyújt segítséget.

Szinger Veronika


