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vagy közmondás, hanem annak is, hogy 
mikor/milyen helyzetben mit lehet monda
ni s hogy a lehetőségek között mi a különb
ség.

A Magyar szólástár három nagyobb rész
ből áll, s ezek közé még egy kisebb rész il
leszkedik. Az első részben maguk a szólá
sok, közmondások, helyzetmondatok talál
hatók címszavak (hívószavak, vezérszavak) 
szerint. A címszavak meghatározása alapve
tően névszóközpontú: ha van főnév a kere
sett kifejezésben, akkor ez a kifejezés az első 
főnévi tagja szerint kerül ábécérendbe (tehát 
az „új utakon jár,, kifejezés az út címszónál 
keresendő), a szóláshasonlatok vezérszava 
pedig a hasonlító szerkezet első névszói ele
me lesz (pl. a „fut, mint a nyúl,, kifejezés 
nyúl főneve). Ha a kifejezésben nincs főnév, 
akkor egy másik névszó (mint pl. a „most 
már aztán elég legyen!,, kifejezés elég mel
lékneve), vagy ha ez sincs, az első igei tag 
lesz a vezérszó (pl. „jól van eleresztve,,: el
ereszt). Mindez kicsit bonyolult lehet a gya
korlatlan szótárhasználó számára, ezért a 
szólástárban külön rész könnyíti meg a ke
resést, a szómutató (a mű végén), amely a 
szókapcsolatokat a bennük található minden 
tartalmas szónál felidézi. Például a szólás
tár első részében a veréb címszó alatt kifej
tett „jobb ma egy veréb, mint holnap egy 
túzok,, szólás itt megtalálható mind a holnap, 
mind a jó, a ma, a túzok és a veréb szavak
nál. Az első nagyobb, „szótári,, rész és a szó
mutató között van a fogalmi körök mutatója 
a rokon értelmű kifejezéscsoportok vissza
keresése és az aktív, produktív, „kódoló,, 
szótárhasználat még hatékonyabbá tétele ér
dekében. Ha például hirtelenjében nem tu
dom, milyen kifejezéssel illessek valamit, 
amit kiválónak tartok, akkor utánanézhetek 
ebben a mutatóban a kiválóság fogalmánál, 
amely a fölérendelt minőség címszóhoz utal 
(ez alá még ilyen fogalmi körök tartoznak, 
mint hibátlanság, hibátlan; tökéletesség, tö
kéletes stb.), s itt válogathatok a különböző 
kifejezések között: az első bekezdésben idé
zett példán kívül még számos lehetőség kí
nálkozik. Ezt a fogalomköri részt előzi meg

egy pár oldalas, igen hasznos, szórakoztató 
rész, amely a leggyakoribb szólásértékű név
felidéző szókapcsolatokat tartalmazza (a 
fekete kontinens'. Afrika, a haza bölcse: Deák 
Ferenc, a hírős város: Kecskemét).

Külön kell szólni a Magyar szólástár 
anyagáról. Ez az anyag rendkívül széles körű 
és sokrétű. Vannak benne régies, ma már rit
kábban használt fordulatok is, de a mai be
szélt nyelvre jellemző anyag aránya ezekhez 
képest jóval nagyobb. A több mint 12 000 
szólás, helyzetmondat, közmondás 60 száza
lékát követi valamilyen minősítés; legtöbb
ször a bizalmas stílusréteg fordul elő, ugyan
ilyen a gyakorisága a választékos és a szleng 
rétegnek együtt, s a három a minősítéseknek 
kb. egy harmadát teszi ki. A többi minősítés: 
gúnyos, népies, pejoratív, régies, ritka, szé
pítő', tréfás, vulgáris - igen árnyalt tehát a 
skála. A szerkesztők - valamennyien a fra
zeológia, illetve a lexikográfia jeles műve
lői: Balázs Géza, Balogh Péter, Hessky Re
gina és Kiss Gábor - mindenre tekintettel 
voltak. Ez a könyv mind szerkezetének, mind 
gazdag és árnyalt anyagának köszönhetően 
méltán számíthat nagy népszerűségre.

Pálfy Miklós

Farkas Katalin és Kelemen János
Nyelvfilozófia
Budapest: Áron Kiadó, 2002. 251 p.

A jelen kötet a nyelvfilozófia néhány köz
ponti problémáját tárgyalja szisztematikus 
módon. A könyv forgatása közben mindjárt 
feltűnik, hogy a nyelvfilozófia mibenléte és 
története teljesen hiányzik belőle. Ennek ma
gyarázata az, hogy a mostani kötet Kelemen 
János A nyelvfilozófia története Platóntól 
Humboldtig című, ugyancsak az Áron Ki
adónál megjelent könyvének folytatása. A 
két kötet együtt egy teljes nyelvfilozófiai 
kurzus anyagát tartalmazza. Ahogy az elő
szóban is olvashatjuk, a szerzők a könyvet 
tankönyvnek szánták: bevezetésnek a nyelv-
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filozófia tanulmányozásához. Szemük előtt 
elsősorban a filozófia szaknyelv- vagy tudo
mányfilozófiai kurzusainak, illetve a nyelvé
szet alapozó tárgyainak hallgatósága lebe
gett. Haszonnal forgathatja azonban minden 
bölcsészhallgató, sőt rajtuk kívül is minden
ki, aki tanulmányai során beleütközik a 
nyelv filozófiai problémáiba. Ezt annál is 
inkább meg lehet tenni, mivel a két kötet nem
csak együtt, hanem külön-külön is haszon
nal forgatható.

A nyelvfilozófiáról szóló fejtegetések te
hát in medias res kezdődnek, azonban az 
előbb említett okok miatt nem foglalkoznak 
például a nyelvfilozófiának a többi nyelvé
szeti és filozófiai diszciplínához, így a sze
miotikához vagy a hermeneutikához fűződő 
viszonyának meghatározásával, ahogyan 
nem térnek ki a szerzők az egyes kérdések 
filozófiatörténeti összefüggéseire sem.

Mi szerepel tehát a kötetben?
Az öt fejezet közül az első a nyelv elemi 

modelljeivel foglalkozik. Az a vita, hogy a 
nyelvnek a gondolkodásban vagy a kommu
nikációban játszott szerepét kell-e alapvető
nek tekinteni, nem pusztán arra vonatkozik, 
hogy melyik a nyelv elsődleges funkciója. A 
vita a körül is forog, hogy egyáltalán funk
cióból kell-e kiindulnunk. A nyelv természe
tére vonatkozó általános magyarázó straté
giák nagymértékben meghatározzák a sze
mantikai problémák megoldásának fő 
irányait. A könyv azt sugallja, hogy a jelen
téselméletek („formális szemantikák”, 
„strukturális szemantikák”, „használatelmé
let”, „beszédaktus-elmélet” stb.) közötti kü
lönbségek nem olyan drámaiak, a különbö
ző igények kielégítésére alkalmasak és nem 
egyszer kiegészítik egymást. Érdemes elol
vasni az „innátizmusról”(vagyis a velünk 
születő nyelvi képességről) szóló részt az 
első fejezet végén, ahogy a második fejeze
tet is, mely a jelentéssel foglalkozik.

Ezt a részt azzal a kérdéssel indítják, hogy 
egy szó jelentését lehetséges-e referenciájá
val azonosítani. Válaszuk egyértelműen nem
leges, ugyanakkor megjegyzik, hogy a refe
rencia a nyelv fontos funkciói közé tartozik.

Az ezt követő fejezetben néhány ezzel kap
csolatos filozófiai problémát vesznek figye
lembe.

A referencia a nyelvfilozófia egyik legfon
tosabb kérdése: a nyelv és a világ kapcsola
tával foglalkozik. A kérdés: Hogyan vonat
koznak szavaink a világ dolgaira? A nyelv 
referáló funkciójának egy fajtája a vizsgálat 
tárgya: azok az esetek, amelyekben egyes, 
egyedi dolgokról beszélünk. Például fontos 
követelményekkel jár, hogy a nyelvnek a gon
dolatok kifejezésében és a tények leírásában 
vagy pedig a kommunikációban játszott sze
repét hangsúlyozzuk-e inkább. Részben ez
zel függ össze, hogy a formális szemantikát 
vagy a jelentés meghatározásában a mondat 
struktúrájának vagy a megnyilatkozás kon
textusának tulajdoníthatunk-e nagyobb sze
repet.

Ugyancsak választás elé állíthat minket az 
a tény, hogy a nyelv leíró, reprezentatív funk
cióját előtérbe állító „deskriptivista” hagyo
mánynak van egy olyan alternatívája is, 
melynek a nyelvhasználat cselekvés-jeWegét 
hangsúlyozza, és a beszédaktusok tanul
mányozását tartja alapvetőnek. Ez utóbbi a 
problémák egy olyan csoportjára irányítja a 
figyelmünket, melyek nehezen helyezhetők 
el a nyelv vizsgálatának hagyományos, for
mális keretei között. A problémáknak ez a 
csoportja jórészt pragmatikai természetű. 
Ezekből olvashatunk a könyv negyedik ré
szében.

Míg a referencia-fejezet azt a kérdést vizs
gálta, hogy bizonyos típusú nyelvi kifejezé
sek hogyan vonatkozhatnak a világ dolgai
ra, addig az utolsó, ötödik fejezet a nyelv és 
a gondolkodás, illetve a nyelv és a világ kö
zötti viszony általános filozófiai problémáit 
tárja elénk - méghozzá ennek a problémá
nak a XX. században sok vitát kiváltó fejle
ményét veszik szemügyre.

A könyv végén szereplő bibliográfia kife
jezetten azokat a munkákat tartalmazza, me
lyekre az egyes kérdések tárgyalásakor ex
plicit módon hivatkoznak. A lábjegyzetek, a 
fejezetek tagoltsága, a leírásokat kiegészítő 
példák, ábrák, képletek, valamint a név- és
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tárgymutató a filozófiai problémák könnyebb 
és gyorsabb megértését segítik elő.

A nyelvfilozófia a XX. században vált ön
álló diszciplínává, és jó néhány filozófus val
lotta azt a tételt, hogy valamennyi filozófiai 
kérdés végső soron a nyelvvel kapcsolatos 
kérdésre vezethető vissza. A lelkesedés 
mostanra kissé alábbhagyott, és kevesen 
akadnak, akik ezzel a tétellel egyetértenek. 
A nyelvvel kapcsolatos filozófiai kérdések 
vizsgálata azonban a tradíció szerves részé
vé vált, és a filozófia más területeit is alap
vetően befolyásolta. Ebben a könyvben szá
mos példát találhatunk erre. A metafizikában 
a szükségszerűség, az azonosság vagy a 
„nemlétezők” problémája; az ismeretelmé
letben az a priori megismerés kérdése; vagy 
éppen az elme természetével kapcsolatos fi
lozófiai kérdések tanulmányozásához egy
aránt jó kiindulópontot nyújtanak a nyelvfi
lozófiai vizsgálódások.

Molnár Mária

Albert Sándor
Fordítás és filozófia
A fordításelméletek 
tudományelméleti problémái & 
Filozófiai szövegek fordítási kérdései 
Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2003. 
156 p.

A könyv szerzője, Albert Sándor a Szegedi 
Tudományegyetem Bölcsészettudományi Ka
ra Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszékének 
oktatója, évtizedek óta maga is gyakorló 
fordító. Könyvének megírására az a hiány
érzet indította, amit a fordítás különféle as
pektusaival foglalkozó csaknem könyvtárnyi 
méretű (elsősorban külföldi) szakirodalom 
tanulmányozása ébresztett benne: úgy véli, 
hogy míg a fordításról szóló beszéd (traduk- 
tológia) évről-évre gazdagodik, addig az az 
alap, amelyre ennek az elméleti diszkurzus- 
nak támaszkodnia kellene jóval kevésbé ki
dolgozott, s igen kevés a fordítás tudomány
elméleti, tudományfilozófiai kérdéseit elem

ző mű. Könyvével éppen ennek a hiánynak 
az enyhítéséhez, a fordításelméletnek neve
zett diszciplína tudományelméleti alapjainak 
lerakásához kívánt hozzájárulni oly módon, 
hogy közben azt is szemléltesse, miként ér
demes szerinte a fordításról gondolkodni, 
beszélni, filozofálni.

A kötet két nagyobb egységre tagolódik. 
A terjedelmét tekintve hosszabb, tizenegy 
fejezetből álló, elméleti-módszertani alapve
tésnek szánt első részben a fordítástudomány 
általános tudományelméleti problémáit jár
ja körül a szerző, míg a hat fejezetet magá
ban foglaló második részben - az előzőek
ben tárgyaltak mintegy gyakorlati illusztrá
ciójaként - egy bizonyos szövegtípus, az 
úgynevezett filozófiai diszkurzus által felve
tett speciális problémákat mutatja be és 
elemzi. Minden fejezet élén mottó gyanánt 
egy-egy zen-idézet áll, amely találóan össze
foglalja, kiemeli a tárgyalt kérdés lényegét, 
nemegyszer paradoxonját.

Albert Sándor (a továbbiakban A. S.) el
sőként a fordításdefiníciókkal foglalkozik. A 
szakirodalom tanulmányozása során hamar 
szembetűnik, hogy a fordításnak nem léte
zik egyetlen, általánosan elfogadott definí- 
cója, ami már önmagában is az elmélethiány 
jelének tekinthető. Ugyanakkor a számos 
meghatározás, jóllehet „felszíni szerkezeté
ben” (szóhasználat, megfogalmazás) külön
bözik egymástól, lényegét tekintve tulajdon
képpen ugyanazt mondja. Többnyire közös 
bennük a normatív árnyalat is: nem annyira 
azt írják le, mi a fordítás, mint inkább előír
ják, milyen legyen. (A. S. szerint egyébként 
nem is célszerű definícióból kiindulni egy je
lenség vizsgálata során, ugyanis a megismer
ni kívánt tárgyat - éppen azért mert még 
nem ismerjük - eleve lehetetlen pontosan 
meghatározni.)

A szerző ezután az általa vizsgált diszcip
lína elnevezésének kérdését tekinti át. A for
dítási tevékenységre irányuló kutatások 
összefoglaló jelölésére Magyarországon ma 
elsőrorban a német Übersetzungwissen
schaft tükörszavaként létrehozott „fordítás
tudomány” terminus a leginkább elterjedt,


