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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-
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re; ez egymást erősítő erénye és egymást kor
látozó fogyatékossága.

A „Nyelvi gondjainkról” (pp. 26-31 ) a ro
mániai magyarok nyelvhasználatáról szól és 
azokról a gondokról, amelyek a kisebbségi 
létből adódnak - korlátozott nyelvhasználat 
a hivatalokban, iskolákban, tömegkommuni
kációban -, s egyúttal azokról a feladatokról, 
amelyek által a határon túliakat segíthetjük 
anyanyelvűk kommunikációs és társadalmi 
funkciójának kiterjesztésében és szélesíté
sében, a magyar nyelv teljes körű és magas 
szintű gyakorlásában. Magyarázatot kapunk 
arra is, hogy mi az oka a többségi román 
nemzet hungarofóbiájának.

A „Hol a nyelvi ideál” (pp. 32-37) című 
tanulmányban a magyar nyelv romániai re
gionális különfej lődésének okán a szerző azt 
a tábort erősíti, akik úgy vélekednek, hogy 
nem a magyarországi magyar standard nor
mát kell rá- vagy visszaerőltetni a beszélők
re, hanem a tömegkommunikációs eszközök 
igénybevételével kell segíteni az egyes álla
mi változatok egymáshoz való igazodását és 
a beszélők egymás iránti toleranciáját, ami
nek köszönhetően gazdagodhat az egyete
mes magyar nyelvi ideál.

A „Magyar nyelvi különfejlődés a Kárpát
medencében” (pp. 38-50) című írás kiindu
lópontja az, hogy a trianoni döntés folytán 
bekövetkező nyelvi elkülönülés nem a ter
mészetes regionalitás eredménye, illetve kö
vetkezménye, hiszen az államhatároknak sem 
az etnikai, sem a nyelvjárási izoglosszákhoz 
nincs köze, mégis olyan regionális változa
tok alakultak ki, amelyek az eltérő nyelvi 
környezet és a történelem kényszerítő hatá
sa alatt formálódtak. A tanulmány szerzője 
a cikk további részében a határon túl élők 
négy, jól különválasztható, jellegzetes nyel
vi környezetét vizsgálja: 7) tömbmagyar, 2) 
nyelvi sziget, 3) szórványhelyzet, 4) magyar 
emigráns, ahol az utódállamokban élő ma
gyar anyanyelvű beszélők más és más felté
telekhez kötötten élik meg magyarságukat, 
és gyakorolják anyanyelvűket. Ezt követő
en utalásszerűén rátér a vallás és az anya

nyelv közötti eltérő típusú kapcsolatok elem
zésére, végül a kétnyelvűség eseteire és a 
kevertnyelvűségre, amely a nyelvi erózió 
egyik általános tünete.

„A szaknyelvek különfejlődése” (pp. 51- 
54) című hozzászólás az előbbi két tanul
mány gondolatmenetét követi, amelynek 
sarkpontját képezi, hogy szükség van az 
anyaországon túli területeken a tudatos nyel
vi tervezésre, a nyelv életének beavatkozá
sába és a kodifikáció kiterjesztésére. A ko- 
difikációnak legalább két szinten kell végbe 
mennie: először helyi, regionális szinten, 
majd az anyaországival megegyező, vagy 
ahhoz rugalmasan alkalmazkodó alakválto
zatok figyelembe vételével egy ún. kompro
misszumos egyetemes magyar standard lét
rehozásával, általános szinten.

„Egy megbélyegzett transzszilvanizmus- 
ról” (pp. 55-57) a címe annak a cikknek, 
amelynek középpontjában az el kell menjek 
szerkezet kapcsán - melynek használata vita 
tárgyát képezi - az áll, hogy egy nyelvi elem, 
illetve szerkezet vagy jelenség megítélésben 
ne az elem, illetve szerkezet vagy jelenség 
eredete, hanem a nyelvhasználatban betöltött 
funkciója és a földrajzi térben való mozgá
sa legyen meghatározó.

A „Fény és árnyék az erdélyi magyar 
nyelvhasználatban” (pp. 58-62), illetve az 
azt követő két írás, a „Pusztuló nyelvi tája
ink” (pp. 63-65), valamint a „Gyérülés és 
szétszórattatás” (pp. 66-71 ) című írások gon
dolata és mondanivalója is összecseng az 
előző írásokéval. Ez utóbbiban a szerző nyo
matékosan felhívja a figyelmet, hogy a do
mináns nemzeteknek a kisebbségek teljes 
asszimilációját megvalósító többlépcsős 
stratégiájára: „1. a kisebbség elszigetelése, 
2. gyérítése, szétszóratása, 3. mellőzése a 
társadalmi életben, 4. felszámolása a nyelv
csere révén” (p.71). Válaszlépésként már 
léteznie kellene szórványstratégiának, nyelv
megtartási stratégiának és nyelvi rehabilitá
ciós programnak is, amelyek kidolgozására 
ez ideig nem került sor; annak ellenére, hogy 
a magyar nyelv egész rendszerét érintő eró-
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ziós folyamatok megállíthatatlanul (?) a vég
ső fázis, a másodnyelvi egynyelvűség meg
valósulása felé haladnak.

A „Tokaji reflexiók” (pp. 72-77) a Toka
ji Írótáborban a „Szerepváltozások - anya
nyelv, irodalom, nemzet” címmel megren
dezett tanácskozáson elhangzott rögtönzött 
előadás tisztázott változata. Középpontjá
ban az áll: félő, hogy az „anti-Herder-hipoté- 
zis”, azaz az erősebb dominanciák oldalán 
az „egészséges nemzeti és nyelvi immun
rendszerrel rendelkező nemzetek képesek a 
túlélésre” tapasztalati úton nyert bizonyos
ság megdőlni látszik, a már jól ismert okok 
miatt.

Az utolsó három írás a tennivalókra hívja 
fel a figyelmet, amiben mi, anyaországbeli
ek is segíthetünk a nyelv szimbolikus érté
kének növelésével a gazdasági érdekek fel
használása által, a kultúrspecifikumok tuda
tos terjesztésével és megbecsülésével, az 
egyes régiók nemzetiségpolitikájának felül
bírálásával és az emberi magatartás, hozzá
állás megváltoztatásával. Nem szabad arról 
sem megfeledkeznünk, hogy ennek a kérdés
nek a kezelése napjainkban egyre égetőbb, 
hiszen az amerikai Me World kultúra roha
mos terjedésével, és az angol nyelv globa- 
lizáló hatására a magyar anyanyelv - amely 
a beszélők számát és elterjedtségét tekintve 
a kevéssé ismert nyelvek kategóriájába, illet
ve felhasználhatóságát tekintve a kevésbé 
széles körben tanított nyelvek csoportjába 
tartozik - intellektuálisan fontos területek
ről szorulhat ki. „Abban pedig a legkevésbé 
sem bízhatunk, hogy önbecsülésünk hiányá
ban mások becsülnek majd bennünket, hogy 
kellő nyelvi és nemzeti önérzet és tudat nél
kül megmaradhatunk annak, akik vagyunk, 
hogy maradéktalanul érvényesülhetnek nyel
vi és kulturális értékeink” (p.103).

Gáti Erika

A. Jászó Anna és Bódi Zoltán (szerk.) 
Szociolingvisztikai szöveg
gyűjtemény
Budapest: Tinta könyvkiadó, 2002. 
310 p.

A kötet a „Segédkönyvek a nyelvészet tanul
mányozásához” sorozat tagjaként jelent 
meg. Elsődleges célja a hiánypótlás - miként 
arra az előszóban utalnak is a szerkesztők -, 
minthogy szociolingvisztika tudományág vi
szonylagos újdonsága miatt ma még nehéz
kes a kutatók, tanárok számára a szakiroda
lomhoz való hozzáférés. A könyv elsősorban 
tanárok számára készült, és emiatt a legfon
tosabb elméleti cikkeken kívül olyan szo
ciolingvisztikai felméréseket is tartalmaz, 
amely elősegíti, hogy a tanárok pontos ké
pet kapjanak tanulóik nyelvérzékéről és nor
matudatáról.

A kötet hét fő egységre tagolódik, követ
ve a szociolingvisztika tantárgy főbb kutatási 
területeit, kiegészülve egy rövid fejezettel, 
amely a hazai szociolingvisztika kezdeteiről 
szól. Az első fejezet a szociolingvisztika fo
galmát, tárgyát, témáit és vizsgálati módsze
reit mutatja be. A fejezet William Labov cik
kével indít, amely a társadalmi folyamatok 
tükröződését jellemzi a nyelvi szerkezetek
ben. A fejezet többi szerzője - örvendetes 
módon - a legújabb magyar kutatások ered
ményeiről számol be. Kontra Miklós buda
pesti élőnyelvi kutatásairól ír. Kiss Jenő azt 
elemzi, hogy mi a nyelvtanilag helyes és hely
telen fogalma általános iskolások nyelvhe
lyességi tudatában, Felde Györgyi pedig egy 
a nyelvérzék és normatudat összefüggései
re irányuló kutatás eredményeit ismerteti.

A második nagy fejezet a nyelv és kultú
ra összefüggéseit tárgyalja. A nemzetközi 
szakirodalom képviselőjeként Edward Sapir 
„Nyelv és környezet” című cikke jelenik 
meg, rajta kívül A. Jászó Anna ír a szeman
tikai relativizmusról, Lőrinczi Réka pedig a 
rokonsági nevekről.

A társadalmi és nyelvi változások össze
függéseiről szóló harmadik fejezetben csak


