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mazásban szerepel (pl. Erklären Sie die 
Begriffe aus dem Text! ! ;Was ist darunter zu 
verstehen??). - Az igazán felsőfokú erőpró
bák során viszont differenciált pontozás tá
jékoztatja a nyelvtanulót a helyes megoldá
sok értékéről, sőt néhol a válaszok összeté
teléről is (p. 117).

Kommentár. A felsőfokú írásbeli harma
dik feladata a BKÁE nyelvvizsgarendszeré
ben egy gazdasági témájú, magyar nyelvű 
cikk kommentálása a célnyelven. Ebben a 
könyv néhány hasznos tanáccsal, egy ún. 
mintakommentár bemutatásával és öt infor
matív magyar szöveggel, lényegláttató kér
désekkel segít.

A kiadványból bizonyára véletlenül ma
radt ki a felhasznált irodalom, azaz a sajtó
orgánumok jegyzéke, hisz ugyanígy eltűnt az 
oldalak számozása is a 123. lapot követően.

Mivel az egész műben az a kiadói törek
vés érezhető, hogy általában az írásbeli gaz
dasági nyelvvizsgákra felkészítő feladat
gyűjteményt kínáljon, bátorítom a szerzőket 
a könyv továbbítására, azaz egyéb írásbeli 
feladatok (pl. szakmai szöveg írása, szöveg
írás kérdések alapján) kidolgozására. A si
kerben már most biztosak lehetünk!

Gacs Judit
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Raymond Tatalovich, a chicagói Loyola 
Egyetem politológusprofesszora 1995-ben 
jelentette meg - akkor úttörő jelentőségű
nek számító, de máig is releváns - munkáját, 
melyben az angol nyelv egyesült államok
beli hivatalossá tételéért küzdő „English 
only” mozgalom történeti gyökereit, rej

tett mozgatórugóit és politikai támogatott
ságát elemzi lenyűgöző statisztikai alapos
sággal.

A szerző arra a két alapvető kérdésre 
keresi a választ, hogy mi az „English only” 
valódi célja, illetve jogos-e az irányzatot 
„alulról jövő kezdeményezés”-nek minősí
teni, avagy csupán a politikai elit egyéb 
szándékainak populáris köntösbe bújtatott 
megnyilvánulási formáinak tekintendők az 
„Official English”-t támogató törekvések.

Tatalovich az USA-beli nyelvpolitikai 
csatározásokat morális konfliktusokként ér
telmezi: Theodore J. Lowi, T. Alexander 
Smith és Richard Hofstadter munkái nyo
mán rávilágít ezen problémák általános bel
politikai vetületére, szimbolikus (azaz nem 
közvetlenül gazdasági érdekellentéteket 
tükröző) aspektusaira, valamint státuszpoli
tikai (az egyes társadalmi csoportok közti 
vetélkedésre utaló) vonatkozásaira. Az így 
felvázolt vizsgálati keretbe illeszti a szerző 
a nativizmus John Higham által megfogal
mazott definícióját, amely magában foglalja 
a katolikusellenesség, az idegengyűlölet és 
az anglo-amerikai felsőbbrendűség érzésé
nek sajátos ötvözetét.

1980 és 1990 között 15 amerikai tagál
lamban fogadtak el „English only” típusú 
rendelkezéseket (Nebraska, Illinois és Ha
waii már korábban kodifikált hasonló intéz
kedéseket.) A vizsgált 18 esetből tízben a 
viszonylag könnyen megváltoztatható tör
vényi szabályozással, hét esetben viszont a 
sokkal körülményesebben felülbírálható al
kotmánymódosítással éltek a honatyák. 
(Georgia 1986-ban közös alsó- és felsőházi 
határozattal hozta meg a maga törvényeit.) 
Jelentősebb eltérés mutatkozik az intézke
dések súlyát illetően: az államok többségé
ben csupán szimbolikus jellegű deklaráci
ókról van szó, de Kalifornia, Hawaii, Neb
raska, Dél-Karolina, Tennessee és Virginia 
esetében a törvényhozók pontosan megha
tározták az angol nyelv kizárólagos haszná
lati területeit, valamint az intézkedések be- 
tart(at)ásáról is gondoskodtak.
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Tatalovich 5 lehetséges hipotézist vázol 
fel az „Official English” mozgalom motivá
ciós hátterét illetően:

1. rasszizmus;
2. a kisebbségek között zajló etnikai ri

valizálás;
3. osztály ellentétek (főként a városi mun

kásság és az új bevándorlók között);
4. pártpolitikai vonatkozások (republi

kánusok kontra demokrata-szimpatizáns la
tin-amerikai bevándorlók);

5. kulturális jellegzetességek (idegenel
lenes patriotizmus, etnocentrizmus).

A szerző elemzési módszere 3 fő lépést 
foglalt magában: az adott törvényjavaslat 
körül zajló képviselőházi és szenátusi viták 
vizsgálatát a rendelkezésre álló jegyző
könyvek alapján, a javaslatokat támogató 
törvényhozókkal kapcsolatos adatfeldolgo
zást és telefoninterjúkat, valamint a jelentő
sebb sajtóorgánumok véleményének összeg
zését, amelyeket módszertani szempontból az 
első fejezetben ismertet részletesebben.

A könyv második és harmadik fejezete 
visszatekint az első tagállami szintű „Offi
cial English” törvényekre (Nebraska 1920, 
Illinois 1923), melyek időben jóval meg
előzték az 1980-as években újra felszínre 
törő „English only” mozgalmat. Tatalovich 
párhuzamot von a két időszak között, mivel 
mindegyik esetben nyelvi kisebbségek ellen 
irányuló, hazafias csomagolásban megjele
nő lépésekről volt szó. A szerző kiemeli, 
hogy az 1920-as és 1923-as epizódok logi
kusan kapcsolódtak az 1924-es szövetségi 
bevándorlási törvényhez, amely szigorú 
kvótákat állított fel a nem Észak- és Nyugat- 
Európából érkező tömegek megfékezésére. 
A nyelvi és migrációs restrikcionizmus egy
aránt magyarázható a húszas évek Ameriká
ját általánosan jellemző konzervatív és 
nativista érzelmi, politikai beállítottsággal.

A negyedik és ötödik fejezetek a - nép
szavazás útján kezdeményezett - floridai, 
kaliforniai, arizonai és coloradói alkot
mánymódosítások sikereit állítja szembe (a 
szintén jelentős számú spanyolajkú kisebb
séggel rendelkező) Texas esetével, ahol a

javaslat megrekedt a törvényhozási folya
mat bizottsági szakaszában.

A hatodik fejezet az „English only” tí
pusú kezdeményezésekkel szemben tanúsí
tott választói magatartásformákat elemzi, 
kimutatva, hogy az alacsonyabb iskolá- 
zottságú rétegek kevésbé toleránsak az an
golt nem, vagy csak nehezen beszélő ki
sebbségek iránt. (Alabama esetében a fekete 
kontra spanyolajkú szembenállás is megfi
gyelhető volt.) Legfőképpen azonban a 
Ronald Reagant támogató fehérek körében 
volt népszerű a US English által képviselt 
politika, ami azt jelzi, hogy az „English 
only” mentalitás nemcsak egyszerűen a 
nativizmus újabb formájának tekintendő, 
hanem a modem konzervatív (republiká
nus) ideológia szerves részét is képezi.

A hetedik fejezet arra a kérdésre keresi 
a választ, hogy a nyelvhasználatot törvény
nyel szabályozó államok esetében milyen 
úton kerültek a javaslatok a törvényhozói 
testületek napirendjére. Közös vonásként 
kiemelhető, hogy ezen államokban egyetlen 
egyszer sem utasítottak el ilyen értelmű ja
vaslatot, nem kis részben az egységes (két- 
párti) támogatásnak köszönhetően. A pártok 
mögött álló választói rétegeket viszont nem 
ritkán szinte teljesen hidegen hagyták a 
nyelvi szabályozást érintő események.

A nyolcadik fejezetben Tatalovich rész
letesen megvizsgálja az „English only” tör
vényeket támogató honatyák társadalmi
gazdasági hátterét és politikai nézeteit. A déli 
és középnyugati államokban tipikusan kisvá
rosi választókerületekből került ki az „Official 
English”-t pártoló törvényhozó, míg Arizona, 
Kalifornia és Colorado esetében inkább a na
gyobb lélekszámú településeket (kertváro
sokat) tartalmazó választókerületek voltak jel
lemzőek. Az elemzett adatokból kitűnik, hogy 
leginkább a feketék és a demokraták ellenzik 
a nyelvi korlátozás bármilyen fajtáját. Az 
„English only” hátterében alapvetően az elit 
képviselői állnak, nem pedig a választói tö
megek egységes szándéka.

A könyv konklúziója 2 lehetséges poli
tikai forgatókönyvet vázol fel, melyek ada-
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lékul szolgálhatnak a nyelvhasználat törvé
nyi szabályozására irányuló mozgalmak 
mögöttes szándékainak megértéséhez. Az 
első forgatókönyv - amely a déli és a közép
nyugati államok esetében fogadható el álta
lános érvényűnek - a „nativista”, „elitista” 
és „szimbolikus” jelzőkkel jellemezhető 
leginkább, míg a második főként a pártpoli
tikai jellegű mögöttes érdekek jelenlétére 
utal, és Kalifornia, Florida, Arizona, vala
mint Colorado rendelkezéseinek adhat egy
séges keretet.

Tatalovich kutatása meghatározó jelen
tőségű, mivel átfogó, alapos és érzelemmen
tes elemzését adja egy olyan tendenciának, 
amely az elkövetkezendő években várható
an még inkább a figyelem középpontjába 
kerül. A könyv értékes adalékokkal szolgál 
a multikulturalizmus témakörét érintő vi
tákhoz is, olvasóközönsége pedig valószí
nűleg magában foglalja a szociológia, a tör
ténelem, a jog és a nyelvpolitika művelőit és 
kutatóit egyaránt.

Czeglédi Sándor
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Egy rendkívüli vállalkozást rejtő CD ikon
jára kattintottam rá, amikor először, majd 
másodszor és többedszer elindítottam a kö
zel 47 megabyte információt tartalmazó le
mezt a számítógépemen. A szerkesztő, Tóth 
Szergej és munkatársai vállalkozása több 
szempontból is rendkívüli.

A Nyelv és társadalom címet viselő 
munka minden bizonnyal az első magyar 
nyelven megjelent, átfogó, nyelvészeti mul
timédia-alkotás, ami - címéből is sejthetően 
- átfogó képet kíván nyújtani arról, hogy 
vajon hogyan is vélekedik a nyelvészet a 
társadalomról saját kutatási eszközei segít
ségével. Ebből a szempontból, mondhat
nánk, járt utakon is járhatna, hiszen nem 
kevés azon műveknek a száma, amelyek 
bevezető és általános szinten ezekkel a kér
désekkel foglalkoznak (a szerzők fontos 
magyar és idegen nyelvű előzményekre 
rendszeresen hivatkoznak is). Különleges
sége azonban éppen a prezentáció által nyúj
tott lehetőségek kihasználásából adódik: 
mivel a multimédia általában lehetővé teszi 

és kínálja, hogy a felhasználó szabadon „sé
tálhasson” egy virtuális térben és időben, 
így önmaga választhatja meg a bejárandó 
útvonalat, és önmaga jelölheti ki az infor
máció-feldolgozás súlypontjait. Tóth Szer
gej és kollégái munkája kiválóan megfelel a 
számítógép megteremtette igényeknek, mi
vel a fejezetek önmagukban is megállják a 
helyüket, és az egyes fejezetek címoldalai 
úgy vannak strukturálva, hogy a bejárás sza
badságát maguk is kínálják.

Rendkívüli a munka egy újabb szem
pontból is: igazából nehéz eldönteni, hogy a 
szerzők kinek is szánták a művet; ez a di
lemma azonban - más, hagyományos típusú 
munkákkal szemben - nem gátolja meg az 
„olvasót”, hogy fontos értékekre leljen ben
ne. Kitűnik, hogy bár egy bevezető egyete
mi kurzus is foglalkozik a felvetett kérdé
sekkel, tehát tárgya és elrendezése alapján 
hasznosan „lapozhatnak” (kattinthatnak) 
benne egyetemi és főiskolai hallgatók is, a 
prezentáció formája mégis kifejezetten azt 
sugallja, hogy e mű hasznos lehet a nyelvé
szet iránt érdeklődő legfiatalabbak számára 
is. Ezt támasztja alá egyrészt a népszerű 
előadásmód, azaz a másutt szigorú tudomá
nyos nyelven kifejtett és levezetett gondola
tok tömör, időnként a lényeget megnevező


