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Nem kell tehát meglepődni azon, hogy pél
dául a mexikói tarahumara nyelvben más
képp szólítja a leány és másképp a fiú az 
édesapját és az édesanyját; hogy ugyaneb
ben a nyelvben egy és ugyanaz a szó jelöli 
a nagyszülőt és az unokát, kizárólag a nem
zedéki távolság jelölőjeként. Nemcsak ma
gyarázatot kell keresni, hanem nyelvi tago
lás különbözőségeként kell elfogadni azt is, 
hogy a maori nyelv rendszerében a birtok
viszony kifejezésére fellelhető kétféle jelölő 
használatát a birtok elidegeníthetősége 
szabja meg. Még pontosabban, a nyelvhasz
nálat során azt kell eldönteni, hogy a birto
koson múlik-e, hogy olyasmije van vagy 
sem. így más ajelölő az apa, anya, nagyszü
lők, testvérek, szerelem esetében, illetve a 
gyermek, férj, feleség stb. esetében. Termé
szetesen ez a néhány kiragadott példa csu
pán ízelítő abból a gazdag gyűjteményből, 
amit a szerző felkínál.

A könyv - példaanyagának köszönhető
en - egzotikus tájak nem kevésbé egzotikus 
népeinek nyelvébe enged bepillantást, 
hozzásegítve bennünket ahhoz, hogy le- 
vetkezzük - amennyire lehet - Európa- 
központú nyelvi tudatunkat, és egy kicsit 
elkalandozzunk a nyelv, a nyelvek világá
ban. Persze, ahogy egy rosszul rögzült arti
kulációs mozgáskombinációt nem könnyű 
kitörölni, úgy az anyanyelvűnk elsajátításá
val hozzánk nőtt tagolási rendszert sem le
het egyetlen mozdulattal félretenni. De itt, 
ezen a ponton már az elhivatott nyelvpeda
gógus szól hozzánk, aki feltétel nélkül 
mindenkit az idegen nyelvekkel való is
merkedésre bíztat - újszerű kiindulópon
tot adva, miszerint a nyelvek között lénye
gi különbségek nincsenek, hiszen minden 
nyelv evilági, világunk pedig egy. S jólle
het első látásra (az idegen nyelv tanulásá
nak kezdeti fázisában) a harsogó különbö
zőségek ötlenek szembe, ugyanúgy, ahogy 
a színek izolálásánál is a fehér-fekete ellen
tétpár evolúcióját tekintve az első; idővel 
azonban képesek vagyunk a finom, lehelet
nyi különbségek észrevételére, s egyben rá

érezni arra, hogy valójában egy világot be
szélünk - ki-ki a maga módján.

(Itt hívjuk fel a figyelmet arra, hogy 
Szilágyi N. Sándornak Hogyan teremtsünk 
világot? Rávezetés a nyelvi világ vizsgála
tára [Erdélyi Tankönyvtanács: Kolozsvár, 
1996] című könyvét Méhes Márton ismer
tette, in: Modern Nyelvoktatás, vol. 3, nr.4, 
pp. 71-72 [1977].)
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A magyar nyelvészet az utóbbi évtizedek
ben elsősorban újságnyelvi szövegek mon
datnál nagyobb beszédegységeinek gram
matikájának leírásával foglalkozó tanulmá
nyokkal járult hozzá a szövegről való tudá
sunk gazdagításához. A hermeneutikai-sze- 
miotikai jellegű vizsgálatok elsősorban 
szépirodalmi jellegű szövegeket választot
tak tárgyukul. Az utóbbi időben változott a 
helyzet, három nyelvészeti megalapozottsá
gú szövegtan is napvilágot látott. Fehér Er
zsébet és Szikszainé Nagy Irma monográfi
ái elsősorban szöveggrammatikával foglal
koznak és meglehetősen kötődnek az ún. 
hagyományos magyar nyelvleíráshoz. 
Tolcsvai Nagy Gábor felfogásában ezzel 
szemben a szövegtan elméleti keretét az 
inter- és multidiszciplinaritás határozza 
meg, így a szövegekkel való foglalkozás a 
nyelvészetinél szükségszerűen tágabb körű 
kompetenciákat tételez fel. Ebből követke
zőleg Tolcsvai könyve az előbb említett mo
nográfiákkal ellentétben kevés szállal kötő
dik a magyar nyelvészeti hagyományokhoz. 
A szöveg általános kérdéseiről szólva szinte 
kizárólag Békési Imre, Kertész András, 
Kiefer Ferenc, Kocsány Piroska és Petőfi S. 
János műveire támaszkodik, a szöveg ki
sebb egységeinek szerveződéseiről szólva 
viszont már bővebben merít a hazai nyelv
tudományi szakirodalomból.
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Tolcsvai a szöveget az értelemképzés 
alapegységeként határozza meg. Monográ
fiája a nyelv és szöveg két központi fogalma 
köré szervezi kognitív keretben, funkcioná
lis nyelvészeti háttérrel kidolgozott nézeteit. 
Bár az általa választott elméleti keret uni
verzális megállapításokat is lehetővé tesz, a 
szöveg felépítését, kohéziójának és kohe
renciájának szabályait a magyar nyelvre vo
natkozóan írja le.

A könyv a szöveg fizikai megnyilvánu
lásának, a vehikulumnak rövid jellemzése 
után a szövegértelem létrejöttének három 
(makro-, mező- és mikro-) szintjét tárgyalja 
bővebben. A makroszint kétszer is sorra ke
rül a tárgyalás során: először a sző vég világ, 
illetve világfragmentum két koordinátájá
nak, a térnek és az időnek a szövegben való 
kijelölését értelmezi. A második megköze
lítésben a makroszintet a szövegvilággal va
ló kapcsolatában jellemzi, a szövegalkotás 
és -megértés folyamatát jellemzi, végül pe
dig a szöveg értelemszerkezetét foglalja össze.

A szöveg mikroszintjének nyelvtani for
máiról szólva (határozottság, személyragok 
és -jelek, névmások, egyeztetés) a szerző 
részletesen tárgyalja a koreferenciának, az 
azonos referenciájú nyelvi elemeknek a ma
gyar nyelvre jellemző, párosán megjelenő 
formáit. A többszörösen fellépő azonos 
referenciájú elemek, koreferenciasorok 
vizsgálata már átvezeti az olvasót a szöveg 
néhány mondatos, viszonylag önálló szer
kezeti egységének elemzéséhez, a mezo- 
szintre.

A mezoszint szerepe a szöveg egy meg
határozott helyén egy résztéma kidolgozása 
olyan módon, hogy összetevői kapcsolatban 
állnak az adott egységet megelőző és az azt 
követő szövegrésszel. A mezoszint leírásá
nál a szerző külön tárgyalja a monologikus 
szövegek egységeit (a bekezdéseket), vala
mint a párbeszédes szövegekéit. A bekezdés 
leírásakor a szerző a magyarországi szakiro
dalomból elsősorban Békési Imre munkás
ságára támaszkodik, ez a fejezet tudomá
nyosan megalapozottnak és alátámasztott

nak látszik. A párbeszédes szövegek eseté
ben az alapegységeket az etno-metodológiai 
kutatásban kialakított kategóriáknak, a for
dulónak (tűm), illetve szomszédsági párok
nak (adjacency pair) beszéd-aktusok sze
rinti értelmezése jelenti. A párbeszédes szö
vegek mezoszintjéről szóló alfejezet a dolog 
természetéből következően kevesebb érvé
nyes megfogalmazást tartalmaz, mint a mo
nologikus szövegeké. Előfordulhat, hogy a 
beszédprodukció és beszédértés folyamatá
nak feltárásával foglalkozó pszicholing- 
visztikai kutatások is szolgáltatnak adatokat 
a szövegek és alegységeik felépítéséhez. A 
beszédprodukció és a beszédértés hátteré
ben ugyanis a munka-memória tárolási te
vékenységének és az általa végzett alakítási 
műveleteknek neuro- és pszicholingvisz- 
tikailag máig kellően nem tisztázott műkö
dése áll. Ennek a működésnek célzott vizs
gálata a szövegtanba is visszacsatolható fel
ismeréseket hozhat felszínre.

A makroszintre visszatérve immár a 
mikro- és mezoszintről kapott ismereteknek 
birtokában érthetjük meg a szöveget egyfe
lől általános struktúraként, másfelől tartal
mi szerkezetként.

A könyv negyedik része a szöveg tipo
lógiájával foglalkozik. Bizonyos monolo
gikus szövegek, elsősorban a meggyőzést 
célzó szónoki beszédek kidolgozása tekin
tetében a szövegtipológia bőséges retorikai 
szakirodalomra támaszkodhat, a párbeszé
des szövegek esetében jóval kevesebb az 
előzetes tudományos ismeret. Egyetérthe
tünk a Gülichtől idézett megállapításával, 
hogy a mindennapi szövegtípusok jellemző
inek ismerete, illetve megkülönböztetése a 
beszélők mindennapi ismereteihez tartozik. 
A szociolingvisztikai kutatások bizonyíté
kokat szolgáltattak arra is, hogy az egyes 
nyelvekhez tartozó kultúrák és szubkultúrák 
markánsan különböznek egymástól az al
kalmazott szövegtípusok, valamint a beszé
lők szöveghasználati kompetenciái és legi- 
timáltsága tekintetében is.
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Tolcsvai Nagy Gábor könyve jól alkal
mazható az egyetemi alapképzésben és a 
posztgraduális stúdiumokban, de olvas
mányként ajánlható a tárgykör iránt érdek
lőd értelmiségi nagyközönségnek is.

Huszár Ágnes

Drescher J. Attila és Herr Judit (szerk.)
Válogatás a XI. Magyar 
Alkalmazott Nyelvészeti 
Kongresszus (Veszprém) 
nemzetiségi tárgyú 
előadásaiból
Pécsi Tudományegyetem Szekszárdi 
Főiskolai Kara: Szekszárd, 2001. p.

A Szekszárdi Alkalmazott Nyelvészeti Füze
tek című új sorozat első kötetét üdvözölhet
jük. Az indító, tematikus szám tartalmából 
fakadóan is felhívja magára a figyelmet, 
hiszen a nemzetiség-kutatás fontos kérdése
ivel foglalkozik. AIX. Alkalmazott Nyelvé
szeti Kongresszuson, Veszprémben elhang
zott nemzetiségi tárgyú előadásokból jelen
tet meg tizennégyet. A tizenötödik, a kötet
ben az első írás, Szépe György tollából, a 
fenti konferencián „Világnyelv - regionális 
nyelv és néhány egyéb nyelvpolitikai kér
dés” címmel rendezett kerekasztal-beszél- 
getés írásos összefoglalása. Szépe György 
annak a meggyőződésének ad hangot, hogy 
minden tanuló legalább két idegen nyelvet 
tanuljon, egy regionális nyelvet és egy glo
bális nyelvet, amely jelenleg az angol. Ma
gyarországon európai regionális nyelv a né
met. A tanulmányban pontokba szedve (aj
tói (o)-ig ismerhetjük meg a német nyelv 
magyarországi funkcióit. Értelmiségieknek 
ajánlott még egy harmadik nyelv is, ez lehet 
egy szomszédos ország nyelve. A latint pe
dig nem mint idegen nyelvet, hanem mint 
kulturális ismeretek hordozóját és mint a 
nyelvi képzés alappillérét szükséges elsajá
títani.

A következőkben rátérek az egyes írá
sok bemutatására.

Blaschtik Éva (Corvina Könyvkiadó) 
esettanulmánya egy korai kétnyelvű gyer
mek nyelvi és kognitív fejlődését mutatja 
be. Leírja kudarcát német-magyar kéttan- 
nyelvű iskolában, majd kibontakozását an
gol emelt szintű osztályban.

Borbély Anna a magyarországi románok 
közösségében végzett szociolingvisztikai 
vizsgálatának eredményét mutatja be. A 
kódváltás gyakoriságát megfigyelve, pozi
tív összefüggést talált a nyelvcsere folyama
tának előrehaladtával.

Beatrix Daul (Németország) azokat a 
problémákat veszi sorra, amelyek abból 
adódnak, hogy a nemzetiségi általános isko
lák alsó tagozatában egyes tantárgyakat né
metül oktatnak. Nehézséget okoz a gyerme
kek teljesen különböző nyelvi felkészültsé
ge, a jó tankönyvek hiánya és a tanárok 
képzetlensége. Megállapítja, hogy űr tátong 
a feltételek és az elérendő cél között.

Drescher J. Attila - kötet egyik szerkesz
tője - szerint Magyarország lakossága nyel
vi szempontból még nincs kellőképpen fel
készülve az Európai Unióhoz való csatla
kozásra. Jelentős szerepet tulajdonít a 
szükséges fejlődés elindításában a nyelv
tanároknak és a nemzetiségi pedagógusok
nak, akiknek a képzésével összefüggő né
hány elvi és gyakorlati kérdést taglal.

Erdélyi Erzsébet és Nobel Iván arról szá
mol be, hogyan őrzik a határainkon túl élő 
magyar írók anyanyelvűket, különválasztva 
a nyugati magyar írók és a kisebbségi írók 
helyzetét.

Gemer Zsuzsanna (PTE Német Nyelvé
szeti Tanszék) a magyarországi német csa
ládok gyermekeinek elsődleges nyelvi szo
cializálását vizsgálja. Az adatokat az anyák
kal a saját nyelvi biográfiájukról folytatott 
interjúk szolgáltatják. Hipotézise, hogy az 
oktatási forma kiválasztását a lehetőségek, 
azaz a német mint idegen nyelv vagy a né
met mint nemzetiségi nyelv közül részben a 
szülők etnikai hovatartozása, másrészt a sa-


