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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



Könyvszemle 117

magyar szerzők cikkeit olvashatjuk. Grétsy 
László ír a szaknyelvek és csoportnyelvek 
jelentővégéről. Szűts László a fiatalok nyel
véről, Kis Tamás a magyar katonai szleng
ről, Benkő Loránd végül a nyelvhasználat
beli sznobságról.

A negyedik fejezet a kétnyelvűség, kettős 
nyelvűség és a diglosszia fő kérdéseit tár
gyalja. A nemzetközi szakirodalom két ne
ves képviselője Charles A. Ferguson és Juliet 
Langman is helyet kap a fejezetben. Előbbi 
a diglossziáról ír, utóbbi a kétnyelvűség ku
tatásának modern irányzatairól. A magyar 
kutatók közül Susan Gal a nyelvcsere folya
matát elemzi. Kiss Jenő a kétnyelvűség, ket
tősnyelvűség és diglosszia különbségeit mu
tatja be. Lanstyák István a magyar-magyar 
diglosszia kérdéseiről ír. Péntek János pedig 
az anyanyelv ökologóiájáról Erdélyben.

A következő fejezet a nyelvi hátrányos 
helyzet különböző aspektusait mutatja be. A 
jelenség első nagytekintélyű kutatója - Basil 
Bernstein - elméletét olvashatjuk először a 
nyelvi szocializáció és oktathatóság kapcso
latáról. Őt követi Bíró Zoltán, aki városi és 
falusi iskolások fogalmazásait hasonlítja 
össze a nyelvi kód kidolgozottsága szem
pontjából. Péntek János „A magyar nyelvi 
különfej Iodés a Kárpát-medencében” című 
írása a magyar nyelv négy különböző hely
zetét: a tömbmagyarságot, a nyelvi szigetet, 
a szórványhelyzetet és az emigráns magyar 
nyelvet hasonlítja össze. Borbáth Erzsébet a 
moldvai csángó gyermekek székelyföldi is
koláztatási tapasztalatairól ír. Kiss Jenő az 
anyanyelvoktatást vizsgálja különböző 
nyelvjárási hátterű iskolákban. Réger Zita a 
cigány gyermeknyelvi korpusz elemzéséhez 
nyújt számos új szempontot.

A hatodik fő fejezet a nyelvpolitika leg
újabb kutatási szempontjait mutatja be. Glatz 
Ferenc a magyar nyelv modernizálására irá
nyuló kísérletének tíz alaptézisét írja le, 
Pusztai Ferenc „Magyarul és magyarán” 
című cikkében a magyar nyelv más nyelvek
hez való viszonyát vizsgálja. Grétsy László 
a nemzetközpontú nyelvművelésről ír. Pén
tek János „Nem őrizni: használni kell a nyel

vet!” című cikkében a magyar nyelv válto
zásainak lehetséges perspektíváit mutatja be, 
Csernicskó István pedig a kisebbségi anya
nyelvi oktatáshoz való jogot vizsgálja a nem
zetközi és az ukrajnai kisebbségvédelmi 
dokumentumokban. Végül a „Nyelvi Jogok 
Egyetemes Nyilatkozatát” olvashatjuk.

Az utolsó, kiegészítő fejezet a hazai szo- 
ciolingvisztika kezdeteiről szól, benne 
Grétsy László „A szociolingvisztika mint tu
domány és tantárgy” című értekezését olvas
hatjuk.

A kötet - a teljesség igénye nélkül - a szo
ciolingvisztika tudományág legfontosabb 
nemzetközi és magyar szakirodalmába nyújt 
betekintést. Örvendetes, hogy a kötetben túl
súlyban vannak a magyar és a legújabb ku
tatások eredményeit bemutató cikkek. A 
könyv egyaránt használható tankönyvként, 
de gyakorló tanárok számos praktikus és új
keletű kutatási szempontot is találhatnak 
benne.

Kovács Tímea

Györffy Miklós
Német-magyar kulturális 
szótár
Budapest: Corvina, 2003. 248 p.

Az angol, amerikai és japán után megjelent 
a német kulturális „szótár” is. Tulajdonkép
pen nem szótár ez, hanem lexikon, sőt még 
inkább betűrendes címszavakba szedett ol
vasókönyv. Nem a mai német kulturális élet 
fogalmait tartalmazza, hanem a német nyel
vű országok kultúráját hozza közelebb. A 
szerző, neves műfordító és irodalmár, aki 
1995-ben ugyancsak a Corvina Kiadónál 
adta ki rövid német irodalomtörténetét, most 
egy olyan könyvet bocsát az olvasó rendel
kezésére, amely a német nyelvű országok 
bonyolult kulturális hagyományaiba és jele
nébe enged betekintést.

Ennek a könyvnek legnagyobb érdeme 
szellemisége, amely - ha felfogják - hely
rebillenti német nyelvoktatásunk egyensú-


