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stb.) és hátrányaira (megváltozik a vizsgaszi
tuáció, az új technológiák másfajta teszt
módszereket igényelnek, más készségeket 
mérünk stb.) konkrét tesztpéldákkal alátá
masztva mindezt.

Veresné Valentinyi Klára

Heiko Girnth
Sprache und Sprachverwen
dung in der Politik
Eine Einführung in die linguisti
sche Analyse öffentlich-politischer 
Kommunikation
Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 
2002.127 p.

A mű a Germanistische Arbeitshefte sorozat 
39. köteteként jelent meg, s mint ahogy az 
alcím is utal rá, bevezetést kínál a közéleti
politikai kommunikáció nyelvészeti elemzé
sébe. A szerző a Mainzi Egyetem Német In
tézetének oktatója, doktori értekezését 1992- 
ben ebben a témakörben védte meg, Philipp 
Jenninger, a Bundestag egykori elnökének 
egyik politikai beszédét elemezte.

Könyvét valóban munkafüzetnek szánta. 
A hátsó borítón megfogalmazott célkitűzé
se szerint megbízható alapot szeretne nyúj
tani mind a hallgatóknak, mind az oktatók
nak a „nyelv és politika” problémakörével 
való közelebbi megismerkedéshez, s ezzel 
együtt szeretné bemutatni a nyelvészeti meg
közelítés lehetőségeit, ugyanakkor határait 
is. Girnth a téma pragmatikai szempontját 
részesíti előnyben, mely a politikusok konk
rét kommunikációs szituációkban történő 
nyelvhasználatát állítja a középpontba.

A mű hat fejezetre tagolódik, melyek lo
gikusan épülnek egymásra: az általános kér
désektől lépésről-lépésre egyre konkrétabb 
problémákig jutunk el, majd az utolsó rész
ben mintaként bemutatott szövegelemzése
ket találunk. Az egyes egységek felépítése 
ténylegesen lehetővé teszi a tankönyvként 
való felhasználást, hiszen minden fejezetet

irodalmi útmutató és gyakorlatok zárnak. Az 
adott témához kapcsolódó szakirodalmi uta
lások remek kiindulópontot kínálnak a to
vábbi tájékozódáshoz, a feladatok pedig hoz
zájárulnak az anyag elmélyítéséhez és önálló 
elemző munkára ösztönöznek. A mű végén 
a gazdag irodalomjegyzék mellett nem hi
ányzik a tárgymutató sem, melynek segítsé
gével könnyen tájékozódhatunk.

Az első fejezet rövid bevezetésében - a 
nyelv és politika viszonyát boncolgatva - 
hangsúlyozza a szerző, hogy a nyelv nem 
csupán eszköze a politikának, hanem egyál
talán létezésének feltétele. Nyelv és politi
ka következésképpen elválaszthatatlanul kö
tődnek egymáshoz, s a nyelv használata a 
politikában nem más, mint nyelvi cselekvés. 
Ezután a mű tematikája szempontjából kü
lönösen fontos fogalmak (politika, ideológia, 
társadalmi valóság) és a nyelv egymáshoz 
való viszonyát fejti ki három alfejezetben. 
Miután az olvasóban tudatosít alapvető kér
désfelvetéseket, röviden felvázolja, mire 
számíthatunk a továbbiakban: hogyan építet
te fel munkáját, milyen témákat tárgyal.

A „Sprache-und-Politik-Forschung”-ról 
mint a nyelvtudomány önálló területéről be
szél. (Nem tudom, van-e magyar megneve
zése a nyelv és a politika kapcsolatát, vala
mint a nyelvet a politikai nyelvhasználat 
szempontjából vizsgáló kutatásoknak, én a 
továbbiakban a „nyelv és politika”-kutatás 
kifejezést használom.) A második fejezetben 
e tudományterület aktuális helyzetének, leg
fontosabb irányzatainak leírása után megne
vezi a németországi kutatás legfontosabb te
rületeit, és bemutat néhányat a politikai 
nyelv elemzésére alkalmas modellek közül. 
A különböző tendenciák ismertetése kap
csán felhívja a figyelmet egy gyakran felme
rülő és igen fontos kérdésre: Szabad-e vagy 
kell-e a kutatásnak értékelnie vizsgálata tár
gyát, a politikai nyelvhasználatot? Megálla
pítja, hogy az értékeléssel túllépnénk a 
nyelvtudomány határain, ezért is szükséges 
újra és újra hangsúlyozni, hogy a leírás és az 
értékelés síkját szigorúan el kell választani 
egymástól.
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A harmadik egység a „nyelv és politika”- 
kutatás pragmatikai alapjait tárgyalja. A po
litikai kommunikáció faktor-modelljéből ki
indulva bemutatja a politikai nyelvhasználat 
legfontosabb jegyeit, kommunikatív-intéz
ményes keretfeltételeit és alapvető funkció
it. A pragmatikai megközelítés a 60-as évek 
végén bekövetkezett ún. kommunikatív
pragmatikai fordulat eredményeként jelent 
meg a nyelvtudományban. Eszerint a nyelv 
nem önmagáért van, hanem mindig bizonyos 
szituációkban használjuk, valaki felé irányul 
és célorientált. Felismerték, hogy a politikai 
cselekvés elsősorban nyelvi cselekvés. A 
kutatás középpontjába tehát a konkrét kom
munikációs helyzetekben történő nyelvhasz
nálat került.

A negyedik fejezet, mely a „Lexikon und 
Nomination” címet viseli, már egy szőkébb 
területről szól, melyre hosszú ideig szinte 
kizárólagos módon koncentrált a kutatás. A 
politikai szókincs terjedelmének és tagolá
sának problémáit feszegetve utal a szerző a 
hétköznapi szókincstől és más szakterületek 
szókincsétől való elkülönítésének nehézsé
geire, valamint a politikai lexikon felosztá
sára vonatkozó javaslatok közül ismertet né
hányat. Külön alfejezetet szentel az ún. „no- 
mináció” jelenségének. Az értékelő jellegű 
referenciát jelölik így, s az erre a célra hasz
nált szavakat „nominális kifejezéseknek” ne
vezik. Girnth szemléletes példák segítségé
vel illusztrálja, miről is van szó. A követke
ző alfejezetben a szavakért folytatott harcról 
beszél, mely küzdelemnek nap mint nap 
tanúi lehetünk mindannyian, ha újságot ol
vasunk, híradót nézünk, ha figyelemmel kí
sérjük a napi politikát. Egyes szavak jelen
tésének egy bizonyos párt vagy más politi
kai csoportosulás általi meghatározása útján 
szinte kisajátítják ezeket a kifejezéseket.

Az ötödik részben a szövegek kerülnek a 
fókuszba. A 80-as évek közepe óta vannak 
törekvések a politikai szövegfajták elkülöní
tésére. A politikai nyelvben fontos szöveg
fajta-osztályokat és a hozzájuk tartozó poli
tikai szövegfajtákat táblázatban foglalja 
össze a szerző, továbbá rámutat a szövegre

lációkat lehetővé tevő kommunikatív keret, 
a diskurzus jelentőségére. Minden diskurzus 
bizonyos számú, közös témájú szövegből áll. 
A diskurzuselemzés - Girnth megfogalma
zása szerint - a legfontosabb, a diskurzus 
lefolyását meghatározó szövegek egymás
hoz való viszonyát vizsgálja.

A zárófejezetben konkrét szövegelemzé
sek formájában mutatja be az elméleti esz
köztár gyakorlati alkalmazásának lehetősé
geit. Három neves politikus egy-egy beszé
dét analizálja. Részletes, a könyvben tárgyalt 
összes szempontra kiterjedő elemzései segít
ségével a szónokok nyelvi cselekvését vizs
gálja.

Úgy vélem, a bemutatott mű didaktizáló 
tárgyalásmódja révén különösen olvasóba
rát, s elsősorban azok forgathatják haszon
nal, akik most kezdenek el a témával foglal
kozni. De ajánlható azoknak a kutatóknak is, 
akik tájékozódni kívánnak a kutatási terület 
aktuális helyzetéről, hiszen a könyv egyik 
legfőbb erénye, hogy áttekinthetően mutat
ja be elsősorban a német nyelvű szakiroda
lom eredményeit, s tömörsége lehetővé te
szi a gyors informálódást. A kiemelten tár
gyalt nézőpontokat sem egyoldalúan tálalja, 
mindenhol vannak utalások a kritikai meg
jegyzésekre is. Azt hiszem, sikerült a szer
zőnek az elméletet és gyakorlatot nagysze
rűen ötvöző tankönyvet összeállítania.
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A kommunikatív nyelvtanár kevésbé heve
sen harcol a nyelvtanuló által elkövetett hi
bák ellen, mint strukturalista elődje. Nem a 
tanuló vagy tanár sikertelenségéről árulko
dó bűnjelnek tekinti a hibát, hanem szükség-


