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Ritka esemény, ha két kiadónál szinte egy 
időben jelennek meg ugyanannak az idegen 
nyelvnek a szótárai, közel azonos méretben. 
Különösen jó alkalom ez arra, hogy a két 
szótárt egybevető vizsgálatnak vessük alá, s 
ebből próbáljunk meg az általános szótárkri
tika (elméleti lexikográfia) számára tanulsá
gokat levonni.

A mindennapos gyakorlatban főleg annak 
alapján fogalmazódnak meg vélemények 
egy szótárról, hogy mi található meg benne, 
s mi nem - többnyire a címszavak között. Az 
igényesebb kritikának azonban sok más 
tényt is figyelembe kell vennie. A szótárkri
tika fő szempontjai, véleményem szeriht a 
következők lehetnek.

1) A címszókiválasztás elvei: mi van a 
szótárban, tehát a címszóállomány összeté
tele.

Ez a kérdés először is az „egyszerű sza
vakra” vonatkozik, tehát arra, hogy a szótár
ban milyen mértékben/arányban találhatók 
meg a standard elemek mellett a különböző 
stílusrétegek szavai: a ritka, a régies, a táj
nyelvi, a költői vagy éppen a durva szavak; 
a fontosabb szakterületek szakszavai és -ki
fejezései; az idegen/nemzetközi szavak; a 
betűszavak és a rövidítések; a tulajdonnevek.

Külön kérdés, hogy a címszóállományban 
milyen mennyiségben vannak jelen az „al
kotott” szavak, tehát a különböző szóössze
tételek és képzett alakok.

2) A szócikkszerkesztés elvei: hogyan van
nak kifejtve a címszavak, tehát a szócikkek 
tagolása és „mélysége”. Ide tartozik

• a homonim vs poliszém felfogás mellet
ti döntések következetessége;

• a jelentésfeltárás aprólékossága: a jelen
tések száma; a jelentések elkülönítése; a je
lentések árnyalása;

• a járulékos adatok száma: a kiejtés; a 
morfológia (pl. a főnevek többes száma, 
a melléknevek fokozása, az igeragozásra vo
natkozó adatok); egyéb grammatikai infor
mációk (mint a bővítmények szemantikai 
jegyeire való utalások, vagy kötött, illetve 
kötelező jellegük - a vonzati struktúrák - 
feltüntetése); a stílusrétegek-minősítések ár
nyaltsága; a használati kör/alkalmazási terü
let jelzése;

• s végül a példaanyag minősége: a pél
dák indokoltsága; a példák életszerűsége; a 
frazeologizmusok állományba vétele az egy
szerű kollokációktól és állandó szókapcso
latoktól a szólásokig és közmondásokig.

3) A szótár tipológiai jellemzői: mennyi
re érvényesülnek a két felhasználói irány - 
az aktív/kódoló/produktív vs passzív/dekó- 
doló/receptív szótári típus jegyei, pl. az ún. 
„irányítószavak” használatának következe
tessége és minősége (pl. a szemantikai jel
legűek: a szinonimák, árnyalások, jelentés
szűkítések, illetve a fogalomköri jellegűek: 
az analógiák, körülírások, definíciók ará
nya); vagy pl. a metanyelv árnyaltsága. (Az 
„irányítószavak” a bidirekcionális - egyszer
re passzív/dekódoló és aktív/kódoló - szó
tárak szükségszerű elemei - ettől függet
lenül is megjelenhetnek persze, de általá
nossá válásuk a bidirekcionalitás elvéhez 
köthető.)

Az alábbiakban ezeknek a szempontok
nak a figyelembe vételével próbáljuk meg 
elemezni az Akadémiai Kiadó és a Nemzeti 
Tankönyvkiadó-Grimm Kiadó (a továbbiak
ban: Grimm) új magyar-német szótárait.
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1) A címszókiválasztás
A nagy közönség általában többre tartja a 
„nagyszótárakat” a kéziszótáraknál, pedig 
számításaink szerint egy 75-80 ezer címsza
vas nagyszótár mindössze 20-25 százalék
kal tartalmaz csak több információt, mint 
egy kéziszótár. Ennél kedvezőtlenebb volna 
az arány a nagyszótárakra nézve, ha csak a 
valóban hasznos információkat vennénk fi
gyelembe. A szótár nagyságrendje ugyanis 
részben az állományba vett szavak számától, 
azaz a címszóállomány nagyságától, részben 
azonban a szócikkek „mélységétől”, az ada
tolás részletességétől függ. A kereskedelmi 
szempontok érvényesülése következtében a 
címszóállományt gyakran növelik egyrészt 
a kihalt, az elavult (vagy elavulófélben levő), 
a tájnyelvi és a ritka szavak, másrészt pedig 
- és főleg - a tulajdonnevek, betűszavak, va
lamint a zömmel új keletkezésű szóösszeté
telek. Igazából az utóbbiakkal érdemes fog
lalkoznunk, hiszen egy kéziszótártól nem 
lehet elvárni, hogy megtalálható legyen ben
ne akár a kihalt ápol ige vagy intet főnév, 
akár az elavult ispán és szolgabíró vagy a 
tájnyelvi zumbella és kuruspám. ezek egy 
része talán nagyszótárba való, csakúgy, mint 
a kuriózumszámba menő ritkaságok néme
lyike (pl. bégum, makaróni) vagy az encik
lopédikus magyarázatot igénylő csengő
frász, padláslesöprés és béketábor.

Ami az összetett szavakat illeti: sokan 
hangoztatják, hogy ezek közül csak azokat 
kell felvenni a címszóállományba^ amelyek 
jelentése „nem következtethető ki” az alko
tóelemekből: nem kell tehát autóbuszjegy, 
autóbuszközlekedés, autóbuszmegálló, autó
buszmenetrend, autóbuszsofőr stb. Vitatko
zunk ezzel a felfogással, mert ez kizárólag 
a szótár dekódoló funkcióját veszi figyelem
be, és megfeledkezik a kiinduló nyelv anya
nyelvi szótárhasználójának produktív, kódo
ló igényéről. Véleményünk szerint nemcsak 
azokat az összetett szavakat kell felvenni egy 
kéziszótár címszóállományába, amelyeknek 
jelentése nem következtethető ki az alkotó
elemekéből, hanem azokat is, amelyeknek az

idegen nyelvű megfelelőit az átlagos szótár
használó nem tudja az ismeretei alapján ge
nerálni. A generálható alakok felvétele fölös
leges. Az állományba vételt befolyásolhat
ják más tényezők is, pl. a gyakoriság, az 
aktualitás.

Az összetett szavak címszóállományba 
kerülésének tekintetében a magyar kiindu- 
lású szótárak az érdekesek elsősorban. A 
továbbiakban, az esetlegességek elkerülése 
érdekében mindig egy-egy fogalmi körön 
belül vizsgálódunk, s mindig sorozatokat te
kintünk át.

• Figyeljük meg először az új magyar
német kéziszótárak anyagában az energia- 
szóösszetételi előtaggal kezdődő címszava
kat s ezek átfedéseit:

Akadémiai Kiadó: 
energiaátvitel Energieübertragung; energia
ellátás Energieversorgung; energiafogyasz
tás Energieverbrauch, Kraftverbrauch; ener
giaforrás Energiequelle; energiagazdálko
dás Energiewirtschaft; energiahálózat 
Energienetz; energiahordozó Energieträger; 
energiaital Energydrink; energiamérleg 
Energiebilanz; energiapazarlás Energie
verschwendung; energiaszolgáltatás Ener
gieversorgung; energiaszükséglet Energie
bedarf; enegiatakarékos energiesparend; 
energiatermelés Energieproduktion, Ener
gieerzeugung, Krafterzeugung; energiavál
ság Energiekrise; energiaveszteség Energie
verlust: 16 szócikk.

Grimm:
energiaellátás Energieversorgung; energia
felhasználás Energieverbrauch; energiafor
rás Energiequelle; energiagazdálkodás 
Energiewirtschaft; energiahordozó Energie
träger; energiaigény Energiebedarf; energia
igényes energieintensiv; energiapaz.arlás 
Energieverschwendung; 1 energiaszolgálta
tó energieerzeugend; 2 energiaszolgáltató 
Energiespender; energiatakarékos energie
sparend; energiatermelés Energieerzeugung; 
energiaveszteség Energieverlust:
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az előzőnél kevesebb -13 szócikk, ezeken 
belül azonban összesen 8 példa is van, ame
lyek közül 6 kifejezetten hasznos, 2 pedig 
többlet-információkat tartalmaz.

Az átfedések oka mindig a szinonímia: az 
Akadémiai Kiadó szótára az energiaellátás 
mellett az energiaszolgáltatás megfelelője
ként is az Energieversorgung ekvivalenst 
adja meg, az Akadémiai szótárban az ener
giafogyasztás és a Grimm-szótárban az ener
giafelhasználás megfelelője egyaránt Ener
gieverbrauch, az Akadémiai szótár energia
szükséglet és a Grimm-szótár energiaigény 
címszavának megfelelője pedig egyaránt 
Energiebedarf'.

• Mint mondtuk: az összetett szavak egy 
részére - mindentől függetlenül - az aktua
litásuk, vagy a gyakoriságuk miatt lehet 
szükség. Ilyen aktualitása volt vagy van pl. 
a következő szóösszetételeknek (sajnos, csu
pa negatív fogalom az elmúlt évekből): al
mavész, árvízkárosult, ciánszennyezés, ker
gemarhakór, tuzelhalás. Az elmúlt évek saj
tójából találomra kiválasztott öt szóból az 
árvízkárosult és a kergemarhakór megvan 
mind az Akadémiai Kiadó, mind a Grimm 
magyar-német szótárában, a többi három 
mindkét szótárból hiányzik.

• A műszaki haladást nyugodtan tekint
hetjük pozitív jelenségnek, s így a követ
kező, a mobiltelefónia szókészletéből ötlet
szerűen vett példák talán ellensúlyozzák az 
előbbiek hangulatát, annál is inkább, mivel 
ezek állományba vételét nemcsak aktualitá
suk, hanem gyakoriságuk is indokolja. Nagy 
a valószínűsége annak is, hogy - az előző
ektől eltérően - ezek a szavak az aktualitá
sukat jó időn át megőrzik még: billentyüzár, 
hangposta, hívásátirányítás, hívásletiltás, 
híváslista, hívásvárakoztatás, hívószámkijel
zés. Az Akadémiai magyar-német szótárá
ban a fenti hét szóból megtalálható három: 
hangposta, hívásátirányítás, hívásvárakoz
tatás, a Grimm-szótárban pedig öt: hangpos
ta, hívásátirányítás, hívásletiltás, híváslista, 
hívószámkijelzés. Mindkét szótárból hiány
zik a billentyüzár.

Az eddig elmondottak alapján úgy tűnik: 
a szóösszetételek címszóként való megjele
nítése a két szótárban elég kiegyensúlyozott: 
ahol az Akadémiai „bővebb”, ott a Grimm 
„mélyebb” - az Akadémiai Magyar-német 
szótárban több a címszó, a Grimm Magyar
német kéziszótárában azonban a szócikkta
golás gyakran árnyaltabb, s ez kárpótol bi
zonyos hiányzó címszavakért. Erre és a pél
daanyagra még visszatérünk a két szótár 
szócikktagolási elveinek vizsgálata során. 
Még két illusztráció: az Akadémiaiban van 
világforradalom címszó, a Grimmben nincs 
- végül is megfejthető és generálható: Welt
revolution. Ugyanakkor azonban a nehezeb
ben megfejthető és alig generálható kerék
vágás árnyaltabb a Grimmben, igaz, a má
sodik példa pontatlan.

Akadémiai:_________________________
kerékvágás ♦ kizökken a régi kerékvá

gásból aus dem Gleis kommen/geraten;

Grimm:
kerékvágás <fn> ♦ a rendes/a megszokott 
-ban halad vmi sichA in (den) ausgefahre
nen Gleisen bewegen ♦ vki/vmi kizökken 
a rendes/a megszokott -ból jn/ctw aus dem 
Gleis bringen/werfen [szerintem helyesen: 
vkit/vmit kizökkent stb.J.

Elhagyva az összetett szavakat: az Akadémi
ai magyar-német szótár címszóállománya 
érdekes kettősséget mutat: egyrészt csak di
csérni lehet azt a tényt, hogy a címszavak 
között olyan képzett szavak is megtalálha
tók, mint házacska, házikó, lovacska stb., 
másrészt azonban kétkedve fogadja az em
ber bizonyos típusú címszavak létjogosult
ságát - ilyen pl. a tulajdonnevek egy csoport
ja. Mihez kezdjünk az ilyen „ekvivalensek
kel”, mint „Anikó [nincs német megfelelője] 
Anikó”, vagy „Árpád Arpad, Árpád”, vagy 
akár „György Georg, Jürgen, Jörg”? A tulaj
donnevek állományba vételét a legkönnyebb 
kritizálni, tudom. Ezért nem baj, ha egy szó
tár nem sétál bele a következetlenség szűk-
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ségszerű csapdájába, amit a tulajdonnevek 
rejtenek: ha benne van a szótárban Dionü
szosz, Héraklész, Orpheusz, miért nincs ben
ne Hermész? Ha benne van Velence, Nápoly, 
Torino, Milano, miért nincs benne Genova 
és Mantova? Ráadásul Velence és Nápoly'. 
tényleg magyar nevek, Torino és Milano csak 
átvételek.

Hasonló bizonytalanság-érzete támad az 
embernek a rövidítések, betűszavak láttán is. 
Ha ott van főv., kér., miért nincs ott dr., tsz., 
tszv.? Ha ott van kg, hol marad km? Mégis: 
annak a többletnek, ami az Akadémiai ma
gyar-német szótárban címszóként benne 
van, csak örülni lehet: a többlet ténye és a 
következetlenség okozta bizonytalanság-ér
zet kiegyenlítik egymást

A címszóállomány jelentős részét a külön
böző stílusrétegek szavai: a ritka, a régies, a 
tájnyelvi, a költői, vagy éppen a durva sza
vak teszik ki; a fontosabb szakterületek szak
szavai és -kifejezései nagyon fontosak, de 
nem elhanyagolhatók az idegen/nemzetkö
zi szavak sem: a vizsgált két szótárban ezek 
aránya - úgy gondolom - megfelelő, és itt a 
két szótár között nagy eltérések nem mutat
hatók ki.

nek, s az első jelentés példájában a fordítás 
is tartalmaz szinonimát. Jóllehet az első je
lentés alatt nem szerepel a „kitör a forrada
lom” példa, a Grimm-szótár több részadatot 
tartalmaz:

forradalom (forradalmak, forradalmat, for
radalma) <fn>

1 (felkelés) die Revolution (-en):forradal
mat elfojt/lever eine Revolution unter- 
drücken/niederschlagen

2 (gyors/gyökeres átalakulás) die Revo
lution (-en): műsz.aki/tudományos forrada
lom eine technische/industrielle Revolution

2) A szócikktagolás
A Grimm magyar-német szótárban a szó
cikktagolás gyakran árnyaltabb, mint az 
Akadémiaiban. Ez gyakran a jelentések szá
mával bizonyítható. Az előbbi világforrada
lom után nézzük meg a forradalom szócik
ket. Az Akadémiaiban egy jelentés van két 
példával:

forradalom eRevolution [...v...J (~, ~en); 
forradalmat elfojt eine Revolution unter
drücken; kitör a ~ die Revolution bricht aus

További eltérések: íz) az Akadémiai utal az 
ekvivalens kiejtésére és a birtokos eset vál
tozatlan alakjára; b) az Akadémiai itt nem 
adja meg a magyar címszó szófaját - ezt 
általában csak a homonimák és az egy szó
cikken belüli, római számmal elkülönített 
nyelvtani blokkok esetében adja meg, míg 
a Grimm minden esetben megadja; c) a 
Grimm megadja a magyar címszó ragozását, 
a birtokos eset változatlanságára indirekt 
módon, a jelzés elmaradásával utal: mind
ezek alapján megállapítható, hogy míg az 
Akadémiai Kiadó magyar-német szótára el
sősorban a magyar felhasználót szolgálja ki, 
a Grimmé figyelembe veszi a német anya
nyelvű felhasználó igényeit is: így közelebb 
áll a bidirekcionális szótárak felfogásához, 
egyszerre segítve a passzív/receptív/dekódo- 
ló és az aktív/produktív/kódoló funkciót.

Lássuk ugyanígy a lelő' szócikket a két 
szótárban!

Akadémiai:__________________________
lelő abschießen (-o-, h. -o-), erschießen (-o- 
, h. -o-), niederschießen (-o-, h. -o-)

Ezzel szemben a Grimmben irányító szavak
kal bevezetett két jelentés található, még ak
kor is, ha az ekvivalens ugyanaz. Igaz, hogy 
mindkét jelentés alatt csak egy-egy példa 
található, ám ezekben dőlt vonallal („virgu
lával”) elválasztott szinonimák is szerepel

Grimm:_____________________________
lelő <ige>
1 vkit/vmit (meggyilkol) erschießen* h A; 
ablschießen* h A; niederlschießen* h A: hi
degvérrel lelövi az áldozatot das Opfer kalt
blütig erschießen/abschießen • A katonák 
egyszerűen lelőtték a menekülőket. Die Sol-



Könyvszemle 113

daten schossen die Flüchtenden einfach nie
der.

2 vmit (túl korán elmond) vorweglneh- 
men* h A: lelövi a csattanót die Pointe vor
wegnehmen

Megjegyzés: íz) az igekötős igék ragozását 
a Grimm-szótár nem tartalmazza, de az ige
kötő nélküli alak címszava után a ragozás ott 
megtalálható: lő (-ttem, -tt, -jön, -ne), az 
Akadémiai a magyar igei címszó ragozását 
sohasem közli; h) a Grimm a * jellel utal a 
német rendhagyó igék ragozására (táblázat 
a XII-XV. lapon), ezzel szemben az Akadé
miai rögtön a szócikkben informál már a kér
déses alakokról (táblázat egyébként a 
XXIX-XXXV. lapon). Mindezek az észre
vételek az előző megállapításunkat támaszt
ják alá: az Akadémiai magyar-német szótár 
elsősorban a magyar anyanyelvű felhaszná
lók igényeire koncentrál. Ezért is lepődik 
meg az ember azon, hogy az Akadémiai szó
tár nem jelöli az igekötők elváló vagy nem 
elváló jellegét (s nem jelöli ezt a német
magyar szótárában sem - ott egyébként mást 
sem jelöl, amit viszont a Grimm igen: a 
hangsúlyt, a szótaghatárt, a szótag hosszú
ságát).

A magyar ragozások megadása nagyon 
fontos a német anyanyelvű felhasználó szá
mára - gondoljunk csak azokra az esetekre, 
amelyekben szinte lehetetlen szabályt meg
fogalmazni, mint pl. ló-lovak-lovat, tó-ta- 
vak-tavat, só-sók-sót, vagy sár-sarak-sarat, 
vár-várak-várat, kár-károk-kárt. Bizonyos 
tőhangváltó igék esetében pedig különösen 
fontos a ragozott alakok feltüntetése: eszik- 
ettem-evett-egyen/egyék-enne; jövök-jössz- 
jön-jött-jöjjön-gyere.

Ami a kötött bővítményeket, „vonzati 
struktúrákat” illeti, a két szótár kb. egyfor
ma részletességgel prezentálja a szerkezete
ket. A bővítmények kötött jellege mellett 
azonban nem derül ki, hogy a használatuk 
egyben kötelező-e, vagy sem. Ez egyébként 
elég ritka is a hazai lexikográfiai gyakorlat
ban. Ugyancsak egyformán árnyaltak a két 
szótárban a stílusréteg-minősítések és a

használati körre, alkalmazási területre vonat
kozó jelzések is.

A két szótár általában azonos felfogást 
tükröz a homonim vs poliszém felfogásban 
is. Kisebb eltérések itt is kimutathatók - 
többnyire a Grimm-szótár képviseli ilyen 
esetekben a homonim felfogást. Ez termé
szetes is, hiszen sok más szótár példájával 
tudnám alátámasztani azt az észrevételemet, 
hogy egyrészt éppen azok a szótárak hajla
nak a homonim felfogásra, amelyek egyéb
ként a szócikket igen részletesen, vagy ár
nyaltan tagolják, másrészt kimutatható az is, 
hogy szükségszerűen ezek közé tartoznak a 
bidirekcionális szótárak.

Végül néhány észrevétel a példaanyagról. 
Már az eddig elmondottak is érzékeltetik ta
lán, de puszta belelapozással is rögtön meg
állapítható, hogy a Grimm-szótár példaanya
ga gazdagabb. Lehet, hogy egy-egy példa 
nem mindig elmaradhatatlan, de mindig élet
szerű: s ez vonatkozik az Akadémiai szótárra 
is. A frazeologizmusok állományba vétele az 
egyszerű kollokációktól és állandó szókap
csolatoktól a szólásokig és közmondásokig 
terjed: ebben a két szótár azonos gyakorla
tot folytat, lényeges eltérés a két szótár kö
zött nincsen.

A két szótár terjedelme szinte azonos: az 
Akadémiai magyar-német szótár véko
nyabb, de nagyobb formátumú: 820 B/5-ös 
méretű oldal, míg a Grimm vastagabb, de 
kisebb formátumú: 1212 oldal, A/5-ös mé
ret, ám az Akadémiaiban 60 ezer, a Grimm- 
ben ennek két harmada, 40 ezer címszó van: 
számításaim szerint az egy harmad rész kü
lönbséget a példaanyag pótolja a Grimmben. 
Csak szúrópróbaszerűen néhány szócikket 
sorolok fel állításom alátámasztására: fordí
tás, fordul, forgalom, hímzés, hint, hinta’. 
ezekben a szócikkekben a Grimm-szótár 
példaanyaga kb. a fenti arányban bővebb, 
mint az Akadémiai szótáré. Ugyanakkor a 
Grimm terjedelmét az is növeli, hogy az 
egyes jelentések új sorban kezdődnek, s tény 
az is, hogy olykor nem talál meg az ember 
egy-egy szót a Grimmben, s ezek nem is a 
legritkábbak: hírnök, makog, mákony.
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3. A szótárak tipológiai jellemzői
Az előzőekben elmondottakkal, a szócikk
tagolás kérdéseivel világíthatunk rá legjob
ban a szótárak közötti tipológiai különbsé
gekre.

Nemcsak a fentebb már említett körülmé
nyek, de az irányítószavak rendszere és a 
példaanyag is arra mutat tehát, hogy az Aka
démiai Kiadó szótára főleg a magyar fel
használót szolgálja ki, a Grimmé pedig kö
zelebb áll a bidirekcionalitáshoz. Ez a két 
szótár közötti leglényegesebb különbség. Ez 
nem értékítélet: mindkét szótári típusra szük
ség van. A német (és az angol) szótárak kö
zött különösen jól elfér a két típus: német és 
angol szótár eleve több van a piacon: több, 
tehát többféle is. Más - „kisebb” nyelvek (s 
ide tartozik most a francia, olasz stb. is) szó
táraiból kevesebb van a piacon: ezek a szó
tárak szükségszerűen bidirekcionálisak. 
Csakhogy a magyar is „kis” nyelv a szótár
kiadás szempontjából. Magyar-angol és 
angol-magyar valamint magyar-német és 
német-magyar szótáraink csak akkor le
hetnének „hungaro-centrikusak”, ha valahol 
valaki megcsinálná ugyanezeket a szótára
kat az anglo-, illetve a germanofón felhasz
náló számára is. Nem valószínű, hogy erre 
akár itthon, akár külföldön sor kerül: a fel
adat a magyar lexikográfia számára jelent 
kihívást, és a válasz erre csak kettős funkci
ójú szótárakkal képzelhető el - ezért általá
nos, köznyelvi kéziszótáraink egyszerre kel
lene, hogy betöltsék a passzív/receptív/dekó- 
doló és az aktív/produktív/kódoló funkciót. 
Csak üdvözölni lehet minden, ebbe az irány
ba tett lépést. A bidirekcionalitás egyébként 
a köznyelvi kéziszótári méretek között ak
kor is általánosan érvényesül ma már, ha két 
nagy nyelv szótáráról van szó: lásd pl. a 
Robert-Collins francia-angol/angol-francia 
szótárt.

Pálfy Miklós

Péntek János
Az anyanyelv mítosza 
és valósága
AESZ-füzetek. Kolozsvár, 1999. 103 p.

1999-ben jelent meg Kolozsvárott az Illyés 
Közalapítvány támogatásával a válogatott 
írásokat tartalmazó füzet Péntek János ko
lozsvári egyetemi tanár szerkesztésében, aki 
féltő gondoskodással választotta ki azokat a 
szövegeket, amelyek az erdélyi magyarság 
helyzetéről szólnak és azokról a problémák
ról, amelyekkel a román többségi nemzetbe 
ékelődve és a terjeszkedő világnyelvek szo
rításában az ezredforduló küszöbén a ma
gyarságnak számolnia kell. A vékonyka fü
zetben 14 írás található, amelyek legtöbbje 
szakmai rendezvényeken hangzott el előadás 
vagy hozzászólás formájában, de helyet ka
pott a gyűjteményben egy interjú és egy kör
kérdésre adott válaszcsokor is.

Az első tanulmány a „A nyelv és a környe
zete” (pp. 9-20) címet kapta, melyben a cikk 
szerzője sorra veszi azokat a környezeti ha
tásokat, amelyek a nyelvre, mint organiku
san fejlődő, élő szervezetre hatnak, s előidé
zik a nyelv fokozatos pusztulását. Vizsgálja 
a környezeti ártalmakat, pl. a levegőszennye
zést, amely egy 1980-ban elhangzott konfe
rencia-előadó kutatási tapasztalatai szerint 
az 5-6 évesek egynegyedénél okoz artikulá
ciós zavarokat, és elemzi a kommunikációs 
áradatot, amelynek hatására nőtt a redundan
cia, amely megnehezíti a szükséges tény
anyag szelektálását. Továbbá megállapítja, 
hogy az intellektualizáció a szupraszegmen- 
tális sávot teszi sérülékennyé; a szociális 
környezet, a társadalmi mobilitás növeke
dése a nyelvi regisztereket sújtja; az ember 
nyelvi környezetének változása pedig kol
lektív kevertnyelvűséget idéz elő, amely ti
pikus tünete a nyelvi romlásnak.

A „Vergődés a nyelvben” (pp. 21-25) cí
mű cikk a nyelv és a nyelvet bírók kapcso
latrendszerét járja körül. Megállapítja, hogy 
a nyelv individualizál és szocializál egyszer-


