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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
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vagy arra csak utaló összefoglalása, más
részt az információ megszerzésének több 
szintű lehetősége: az egérrel jól definiált 
helyekre kattintva további információhoz 
juthatnak: az alapszöveget egy 704 címsza
vas nyelvészeti terminológiai szótár, bő
vebb ismereteket tartalmazó szemelvények, 
valamint egy 163 tételes irodalomjegyzék 
egészíti ki.

Végül figyelemre méltó az is, hogy a 
médium által kínált mikrovilághoz szeren
csés módon alkalmazkodik az egész mű 
szellemisége: egységesen fiatalos, dinami
kus, szellemes „egyénisége” van a műnek 
(mondhatnánk: elejétől a végéig, ha elfeled
keznénk a bejárhatóság szabadságáról), ami 
föltétlenül ösztönzően hat a felhasználók 
különböző rétegei számára.

A jelen sorokat író felhasználó, lévén 
nyelvész, természetesen a színes fényké
pekkel, szemléletes rajzokkal, animációval 
és kellemes gitárzenével kísért bájtok mögé 
is igyekszik pillantani, és a nyelvészeti tar
talmat is értékelni kívánja. Az első, amit 
meg kell állapítania, az, hogy a vállalkozás, 
minthogy a nyelv történetét tekintve időben 
több ezer évet, a nyelvészet elméleti vonu
latait figyelembe véve pedig száznál jóval 
több évet ölel át, óhatatlanul vélekedések, 
felfogások, elméletek „kereszttüzébe” ke
rül. Mivel nem tekinti feladatának az elmé
letek valamiféle összebékítését, megállapí
tásaiban kerüli a konfliktusokat és így in
kább kevesebbet, de általánosabbat mond. 
Ez nyilvánvalóan együtt jár azzal, hogy az 
egyes elméletek hívei minden bizonnyal 
számos ponton fontos kiegészítéseket, pon
tosításokat tudnának tenni.

Alapvető kérdés, hogy vajon egy (lénye
gében) népszerűsítő mű mennyire álljon/áll- 
hat a legújabb kutatási eredmények talaján. 
Úgy gondolom, hogy a népszerűsítés és a 
korszerűség nem ellentétes egymással, sőt, 
feladatunk lehet (hiszen mindnyájan „itt és 
most” élünk) a legkorszerűbb ismereteket a 
lehető legközvetlenebb módon átadni. Nos, 
ebből a szempontból is azt lehet mondani, 
hogy a szerkesztő és szerzőtársai alapvetően

megfelelnek ennek az elvárásnak. Már a 
témaválasztás is ezt sugallja, hiszen pl. az 
írás ismertetése kapcsán a mű hozzányúl a 
graffiti tárgyalásához, vagy a Nyelv és poli
tika témakörben a nyelv és a hatalom és 
ellenzékiség izgalmas összefüggéseire is 
utal (külön kiemelendő a politikusok eredeti 
hangfelvételeinek a bemutatása). Ugyan
csak értékes információkhoz jutunk az A szó 
mágikus ereje című fejezetben, ami a pidgin 
és a kreol tárgyalása mellett a legújabb ku
tatások bemutatásával teret szentel a tolvaj
nyelvnek és a szlengnek is. Mint a mű címe 
is sejteti, a figyelem és a szerzők nyelvészeti 
érdeklődésének a középpontjában a nyelv 
társadalmi vonatkozásai állnak, amire a fen
tebb említett fejezetek mellett a nyelv kelet
kezésével, az írás kialakulásával és a kom
munikáció szerkezetével összefüggő fejeze
tek is utalnak.

Bár a teljesség igényével szerepel a mű
ben a nyelvnek mint struktúrának a tárgya
lása is, az ennek a problematikának szentelt 
Síkok, típusok, osztályozási elvek fejezet ke
vésbé áll közel az elméleti nyelvészet mai 
gondolkodásmódjához. Itt igazából kevés új 
információt kapunk ahhoz képest, amit az 
iskolai nyelvtanok nyújtanak, pedig azok is 
nagyon rászorulnának egy frissebb szemlé
let bemutatására. Pedig nem is gondolok 
arra, hogy mondjuk, az utóbbi öt-tíz év ge
neratív mondatelméletébe vezessék be a ta
nulót, elegendő lenne csupán, ha a nebulók 
megízlelhetnék, milyen szemlélete van az 
utóbbi évtized eme uralkodó elméletének, 
így például a magmondatokra való utalást 
szükségtelennek tartom, ugyanakkor továb
bi magyarázat nélkül legalábbis kérdéses
nek tűnik számomra a generatív nyelvtan
nak tulajdonított beszédprodukciós modell. 
Mivel a magyar nyelvben külön szintaktikai 
és szemantikai jelentősége van, újra kellene 
gondolni a topik és a fókusz megkülönböz
tetését is: a topikalizációnak a szójegyzék
ben értelmezett fogalma nem különül el 
tisztán a fókuszállásétól.

Szigorúbb kontúrok mentén szükséges 
megkülönböztetni a hangot és a fonómát
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(nem világos például, hogy a magyarban 
említett „közel 40 hangtípus” valójában fo
némát vagy allofónt jelentsen-e). Itt jegy
zem meg, hogy a szójegyzék „fonéma” cím
szavának a meghatározása is hasonló mó
don problematikus. Vigyázni kell arra is, 
nehogy az orosz esetében említett lágyság
jelet vagy keményjelet, mint betűt, a kevés
bé figyelmes olvasó egyazon fogalmi osz
tályba sorolja a hanggal (fonémával? hang
típussal?), ugyanis, ellentétben a szöveg su
gallatával, egy betű sohasem veszítheti el - 
nem létező - „hangértékét”. Az sem általá
nosítható föltétlenül, hogy a „hangírás” len
ne a legfejlettebb írás. Úgy gondolom, itt is 
meg kellene különböztetni a „hangírást” 
(ami sejtésem szerint igencsak korlátozott 
lehet) a fonematikus írástól. Ami pedig a 
föníciai alef <> [a] kapcsolatot illeti, igazá
ból nincs arról szó, hogy az [a]-t (azaz egy 
magánhangzót) torokhangként (azaz más
salhangzóként) ejtettek (mint ahogyan e lát
szólagos ellentmondást feloldani kívánja a 
mű). Az alef egy (gutturális) mássalhangzó 
fonéma írásos jele, függetlenül attól, hogy 
milyen magánhangzót ejtettek utána. A fö
níciaiban egyébként ezt a mássalhangzót 
nem föltétlenül [a] magánhangzó követte.

Néhány technikai jellegű megjegyzés:
• Egy bevezető igen jó szolgálatot tenne 

(az alacsonyabb szinten egy kérdőjel-ikon 
mögül előhívható „Információk” részt ki 
lehetne emelni „Előszódként az indító lap
ra, kibővítve a mű alapvető szándékának a 
leírásával).

• A képek nem minden esetben illenek a 
körülöttük levő szövegbe. Előfordul pél
dául, hogy a Nyelvi síkok című alfejezet 
Chomsky fényképét mutatja be, miközben

egyedül Firth van ugyanott megemlítve, 
vagy arab íráskép szerepel latin környezet
ben. A pontosabb tájékoztatást szolgálhat
ják az azonosító képaláírások.

• Egyes régebbi források felhasználása 
esetén az ott szereplő életrajzi adatokat (így 
az elhalálozás dátumát) célszerű ellenőrizni.

• A szójegyzékben némely szócikk több
ször is szerepel (pl. diáknyelv, etnoling- 
visztika).

• A még hatékonyabb felhasználás érde
kében célszerű lenne valamilyen visszake
reső algoritmust alkalmazni a korábban ol
vasottak ismételt megtekintésére, esetleg a 
böngészőben sztandard módon meglévő 
„könyvjelző” funkció megőrzésével. Bár 
szubjektíve érthető, hogy szövegrészek má
solását a program nem teszi lehetővé, más 
kommerciális prezentációk ezt valamilyen 
módon mégis megengedik. Úgy gondolom, 
ez az engedmény a felhasználók visszajel
zésein keresztül itt is megtérülne.

Összegzésként elmondható, hogy Tóth 
Szergej (szerk.) Nyelvészet és társadalom 
című CD-je a hazai nyelvészeti és anyanyel
vi oktatás kiváló, úttörő alkotása, ami a mo
dem formával kitűnően harmonizáló hang
vételének és korszerű tartalmának köszön
hetően csak a legmelegebben ajánlható az 
oktatás és önálló tanulás legkülönbözőbb 
szintjein. Használatával a modem szemléle
tű nyelvészetnek megnyerhetőek lesznek az 
új és a játékosan prezentált világos tudomá
nyos információk iránt fogékonyak éppúgy, 
mint azok, akiket az eddigi - sokszor „ál
mos” - nyelvészkedés szem elől tévesztett.

Hunyadi László
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