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gást kifejező igék rövid alakjaként haszná
latos).

A szócikk végén rombusszal bevezetett 
új sorban találhatók a frazeologizmusok, az
az az állandósult szókapcsolatok. Mivel 
ezeknek alkotórészei részben vagy teljesen 
elvesztették önálló jelentésüket, nem célsze
rű azokat vezérszavuk jelentésénél feltüntet
ni, ahogy ez több német egynyelvű szótár
ban történik.

Hessky Regina szótára kiválóan alkal
mazza azt a felhasználóbarát, a szakiroda
lomban kívánatosnak tartott módszert, 
amely által az egy címszóhoz tartozó szólá
sok, közmondások az előbb említett problé
mát elkerülendő a szócikk végére kerültek 
egy csoportba. A frazeologizmusok szócikk
hez való rendelése szótári alapon történt: az 
első főnévi komponensnél - amennyiben 
nincs ilyen, az első igénél, melléknévnél, 
határozószónál, névmásnál - találhatók meg 
a szótárban: Hunde, die bellen, beißen nicht; 
irren ist menschlich; doppelt (genäht) hält 
besser; einmal ist keinmal; alles in allem.

Összességében elmondható, hogy 
Hessky Regina modern, használóbarát szó
tára mindazoknak bátran ajánlható, akiknek 
a német nyelv tanulásában, oktatásában 
vagy bármilyen más használatában, elsősor
ban a megértés és a fordítás céljából egy 
megbízható, általános kéziszótárra van 
szükségük.

Kispál Tamás

Balázs Géza
Magyar nyelvkultúra az 
ezredfordulón
A-Z Kiadó: Budapest, 1998. 203 p.

Balázs Géza nyelvész és néprajzkutató (Eöt
vös Loránd Tudományegyetem) kötete a 
szerzőnek 1994-98 között született írásait 
tartalmazza, amelyeket az ún. információs 
forradalom, a megváltozott pártpolitika és 
politikai berendezkedés - és ezzel szorosan

összefüggően a média - sokszínűvé válása 
témakörében írt.

Szemléletének újszerű megközelítését 
legjobban a kötetet bevezető és záró tanul
mány mutatja be. - A bevezető tanulmány
ban - „Külső nyelvészet: kilépés a nyelvé
szetből, avagy a nyelvészet újramegtalálása” 
(pp. 9-23) - felvázolja a nyelvtudomány „út
ját”, rövid nyelvészeti futurológiába is bo
csátkozik, majd részletesen kitér a belső 
(nyelvleíró), illetve a külső (a nyelv antropo
lógiai, etnográfiai, cselekvés- és kommuni
kációközpontú) nyelvészet jellemzőire és 
módszerére. Pléh Csabához és a párizsi Kas
sai Györgyhöz hasonlóan maga is a konver
gencia híve: a nyelvről a belső és a külső 
nyelvészet kettősségében gondolkodik. - 
Záró írásában - „Hatóerők a nyelvstratégiá
ban” - (pp. 147-191) a belső nyelvészetből 
„kivezető” és a külső nyelvészet mezsgyéjén 
álló nyelv-stratégiáról (= nyelvi cselekvési 
programról) szól részletesen. Megjelöli an
nak együtthatóit, célját; s felvázolja a nyelv
stratégia kialakításában figyelembe veendő 
hatásokat; végül a nyelvstratégia területeit 
és módszereit mutatja be.

Vizsgálódásainak többsége a magyar 
nyelvre irányul. „A magyar nyelv jellege” 
(pp. 23-38) című tanulmányban a szerző a 
magyar nyelv jellemzőit mutatja be több 
szinten, végezetül megfogalmazza a magyar 
nyelv sajátosságaiból fakadó nyelvstratégiai 
feladatokat.

Két tanulmány a nyelvpolitikával foglal
kozik. Az első - „A magyarországi állam
nyelvek nyelvpolitikai tükörben” (pp. 
39-43) - írásban Balázs Géza történelmi 
korokra tagolva mutatja be, hogy a magyar 
államiság változásaival hogyan módosult az 
egyes nyelvek funkciója és státusza, illetve 
a politikai események hatására miként ala
kult a nemzetiségek egymáshoz való viszo
nya; utóbb miféle - néha meglehetősen ma
nipulált - megoldások születtek az egyes 
etnikumok vélt vagy valós jogainak védel
mére vagy éppen aláaknázására. - A „Név
politikai küzdőtér” (pp. 49-54) című írás 
középpontjában az áll, hogy a névkultúrába
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való diszkriminatív jellegű beavatkozás csak 
tovább szítja a társadalmi ellentéteket, 
amelynek ellenszerévé válhat a multikultu- 
ralizmus, melyben egyszerre jelentkezik a 
névérzelmeket nem sértő hagyomány és a 
sokféleség tisztelete.

A következő tanulmányban a politikai
közéleti szféra szemiotikai-nyelvi jelensé
geit ismerteti a rendszerváltozás időszaká
ban (pp. 55-66). A megelőző három évtize
det az ún. jelszegénység/jelnélküliség jelle
mezte, míg a rendszerváltozás egyfajta hidat 
képezve a jelszegény és a jelenlegi jeltelített 
kor között, a „sokkszerű jeltelítettség” 
posztmodern korszakát idézte elő: új nyelvi 
műfajok jelentek meg (graffiti, jelszó), fel
tűntek az írásbeliség kialakulásának korára 
emlékeztető ábraszövegek (falfirka, tetovált 
szöveg, jelvény-felirat, jelszó), megválto
zott a kommunikáció hangzása, és a stilisz
tika területén programadóvá vált a kétértel
mű nyelvi humor stb. Ezekkel az utóbb em
lített műfajokkal foglalkozik a „Kommuni
kációs létformák és átcsapások (Nyelvi-sze
miotikái megjegyzések az ezredvégen)” (pp. 
125-140) című tanulmánya is, amelyből 
megtudjuk, hogy mindegyik műfaj folklór 
jellegű, közösségi és ősi nyelvi sajátosságot 
őriz (ezzel a tudomány terű lettel a folklór
lingvisztika foglalkozik). Bár az egyes mű
fajoknak az egymást követő időszakokban 
újabb létformái jelentek meg, azonban az 
„ősi”, „primitív”, egyszerű kommunikációs 
formák megmaradtak, és együtt élnek a 
mostaniakkal; például „a jelszó egyik antro
pológiai alapformája a kiáltás, kikiáltás” (p. 
137).

Manapság az ún. digitális információs 
forradalom korát éljük. Ennek következté
ben változik kommunikációs nyelvhaszná
latunk. Beszédünkben megjelentek olyan 
zavarok/hibák, amelyekre oda kell figyelni, 
és amelyeket megfelelő terápiával kezelni 
kell. A „Kommunikációs zavarok minden
napi nyelvhasználatunkban” (pp. 67-80) cí
mű írásában Balázs Géza ezekre a nyelvi 
jelenségekre hívja fel figyelmünket, és or
voslásukra is javaslatokat tesz. Az ún. digi

tális nyelvújítás irányait és eredményeit, va
lamint a számítógépes internetfolklórt a „Di
gitális nyelvújítás, illetve az anyanyelvivé 
tétel iskolapéldája” (pp. 141-146) című írá
sában veszi górcső alá.

„A nyelvtan jó!” (pp. 81-90) című pub- 
licisztikus, ugyanakkor figyelemfelhívó, va
lójában célzott befogadói közönségnek szó
ló írásában felvázolja a magyamyelvtan-ok- 
tatás fő irányvonalait, ismerteti a közvetlen 
emberi kommunikációhoz szükséges alap
feltételeket és az azt kifejező képletet: 
4E+1T, azaz együttműködés, erőfeszítés, 
empátia, etika és tolerancia; közvetíti a tár
sadalom pedagógusokkal és az iskolával 
szembeni elvárását, illetve kitér azokra a 
programokra és módszerekre, amelyekkel a 
nyelvhasználat tanórai keretben és azon túl 
fejleszthető.

A mindennapi nyelvhasználatot érzékel
hetően befolyásolja a sajtó és a média. A 
tömegkommunikációnak a nyelvőrzésben 
és a kulturális értékközvetítésben óriási a 
szerepe és felelőssége, ezért ennek a terület
nek kiemelkedő figyelmet kell szentelni. A 
kötetben öt írás foglalkozik a pluralizálttá 
vált média nyelvi és etikai kérdéseivel, a 
reklám nyelv vei és a médianyelv-kritikával. 
Természetesen felvetődik a kérdés, hogy a 
nyelvi romlást miként lehet kezelni, és a 
további nyelvromlásnak elejét venni. A 
megelőzések egyikeként Balázs Géza meg
említi, hogy a „közszolgálati médiumokban 
szükség van a nyelvi minimumok meghatá
rozására és a folyamatos nyelvi karbantar
tásra” (p. 113).

Összegezve: tanulmányainak konklúzió
ja, hogy a magyar nyelv színes, változatos, 
modernizálódó nyelv, amelyben bár megje
lentek a globális nyelvi hatások, azonban az 
eleven, élő nyelvi kultúra és hagyomány 
iránti igény nagymértékben jelen van. Ma az 
oktatóknak/ nevelőknek kiemelkedő a szere
pe, hiszen felébreszthetik és tudatosíthatják 
a nyelvi műveltség iránti igényt és a nyelv
használat iránti érzékenységet és felelőssé
get. Egyúttal társadalmi szintű feladat a 
nyelv gazdagságának megőrzése és jelenva-
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lóságának biztosítása a nyelvpolitika és 
nyelvstratégia által, mely részévé kell hogy 
váljon egy európai keretben működő „nem
zet-stratégiának”.

Gáti Erika

Kontra Miklós, Robert Phillipson, Töve 
Skutnabb-Kangas & Tibor Várady 
(szerk.)
Language: A Right and a 
Resource. Approaching 
Linguistic Human Rights
CEU Press: Budapest, 1999. 346 p.

A nyelvi emberi jogok kérdésköre mára az 
egyik legdinamikusabban fejlődő alkalma
zott nyelvészeti szakterület lett. A fejlődés 
hátterében azok a globalizációs folyamatok, 
újfajta államalakulatok megjelenésével elő
térbe kerülő kérdések állnak, melyekre ez az 
új tudományterület a nemzeti és a nemzet
közi jog, valamint a nyelvtudomány, azon 
belül is a nyelvet az etnicitás felől vizsgáló 
diszciplína együttes felhasználásával igyek
szik választ adni.

Ez a tanulmánykötet egy 1997 októberé
ben Budapesten megrendezett konferencia 
válogatott anyagát tartalmazza. Az első feje
zete a tudományág általános kérdésköreit 
vizsgálja; a második fejezet jogi kérdéseket 
tárgyal; majd következnek a piacgazdaság 
hatásaival foglalkozó tanulmányok; a ne
gyediknek középpontjában a nyelvtervezés 
áll; az utolsóban pedig az oktatás és az etni
citás témaköreiből vett írások találhatók.

A kötet nyitótanulmánya Robert Phil
lipson a nemzetközi nyelvek és az emberi 
jogok összefüggéseit tárgyaló írása. A Dáni
ában oktató brit származású nyelvész egyes 
természetes és szerkesztett nyelvek nemzet
közivé válásának és a napjainkban világ
szerte hódító angol nyelv előretörésének 
elemzése után az államok feletti intézmé
nyek által használt hivatalos nyelvek kérdés
körét veszi górcső alá. Végül amellett érvel,

hogy lehetséges, mi több szükségszerű egy 
nyelvi jogi szempontból semleges szerkesz
tett nyelv, az eszperantó nemzetközi szerve
zetek hivatalos munkanyelveként való beve
zetése.

A kanadai szociolingvista, Angéline Mar
tel a hazájában élő frankofon kisebbségnek 
az anyanyelvi oktatáshoz főződő egyenlő 
jogokért folytatott nyelvi jogi mozgalmán és 
jogi harcán keresztül azt mutatja be, hogyan 
lehet jogi és aktivista mozgalmi eszközöket 
a társadalmi változás szolgálatába állítani.

Kontra Miklós tanulmányában olyan kö
zép-európai esetekről számol be, ahol a ma
gyar kisebbségnek megtiltották anyanyelve 
használatát és egy szociolingvisztikai felmé
rés eredményeinek tükrében a tiltás hátteré
ben meghúzódó okokat elemzi. Majd a nyelv 
és a valóság kapcsolatának sokat vitatott kér
déséből kiindulva megmutatja, hogyan 
okozhat a nyelv etnikumok közötti kommu
nikációs zavarokat és konfliktusokat.

Az észt nyelvpolitikai szakértő, Mart 
Rannut a nyelv nemzetépítő szerepétől in
dulva nyomon követi a közös nyelv elvének 
kialakulását és korunk társadalmi szükség
leteinek formálódását, és megállapítja, hogy 
a közös nyelv kiválasztása döntő a hatalom 
megosztása szempontjából. Majd három 
nyelvtervezési modell összehasonlításán ke
resztül egy új összetett nyelvtervezési mo
dell iránti igényt fogalmaz meg.

A jogi témakörök első darabja a kisebb
ségeknek a nemzetközi jog által biztosított 
nyelvhasználatot érintő jogait sorolja fel és 
magyarázza. Az ausztrál Murdoch Egyetem 
emberjogi központjának vezetője, Femand 
de Varennes fontosnak tartja tanulmánya ele
jén kiemelni, hogy a nyelvi jogok nem annyira 
közösségeket megillető kollektív, sokkal in
kább egyéni jogok. Az alapvető kérdés még
is abban rejlik, hogy ezek a nemzetközi jo
gok a kormányokra kötelező jelleggel vonat
koznak-e, avagy ajánlott a betartásuk.

Az 1995-ös szlovák állami nyelvtör
vényt választotta vizsgálata tárgyául Bart 
Driessen a nemzetközi kereskedelmi jog és 
az ott élő magyar kisebbség nézőpontjából.


