
Könyvszemle 75

nyelvi szöveg újraszerkesztése során a leg
messzebbmenőkig figyelembe kell vennie. 
Arra a gyakorta előforduló jelenségre is rá
mutat, hogy a fordítók az adott szöveg, illet
ve szerző szignifikáns jegyének tekintenek 
olyan nyelvi jelenségeket, amelyek valójá
ban a nyelv (a kód) sajátosságai. (Ugyanak
kor elismeri, hogy ez nem mindig dönthető 
el egyértelműen.) A legfontosabb, hogy a 
fordítónak - kimondva vagy kimondatlanul 
- rendelkeznie kell egyfajta fordítási koncep
cióval, stratégiával, amelyet azután követke
zetesen végigvisz munkája során.

Albert Sándor a filozófiai diszkurzus for
dítási problémáit egyetlen szerző egyetlen 
művének tükrében tartotta célszerűnek érzé
keltetni. Választása azért esett Martin Hei
degger Lét és idő című munkájára, mivel azt 
a fordíthatatlanság archetípusaként szokás 
emlegetni. Ennek ellenére - vagy éppen 
ezért - a műnek számos fordítása létezik kü
lönböző nyelveken. A Lét és idő fordításai 
kapcsán A. S. két egymással összefüggő 
kérdéskört kísérel meg elemezni: 1) Milyen 
stratégiával közelítik meg az egyes fordítók 
a filozófiai diszkurzust, milyen megfontolá
sok vezetik őket a heideggeri filozófiát meg
határozó szakkifejezések célnyelvi ekviva
lenseinek kiválasztása (megteremtése) so
rán? 2) Milyen kompenzációs módszerekkel 
élnek a fordítók annak érdekében, hogy el
hárítsák a forrásnyelv és a célnyelv szerke
zeti, morfológiai különbségeiből adódó 
nyelvi akadályokat? A szerző hangsúlyozza, 
hogy nem állt szándékában a különböző for
dítói megoldások kritikai értékelése, célja 
elsősorban az volt, hogy a kérdezés módsze
rével megpróbálja feltárni azokat a megfon
tolásokat, elemző és értelmező műveleteket, 
amelyek nyomán a fordító eljuthatott az ál
tala legjobbnak vélt megoldáshoz. A rendkí
vül érdekes és tartalmas elemzés során, 
amelyhez öt nyelv (magyar, francia, angol, 
olasz, spanyol) nyolc különböző fordításából 
merít példákat, olyan izgalmas kérdések is 
terítékre kerülnek, mint pl.: Mentesítik-e a 
fordítások az olvasót az eredeti mű elolva
sása alól, elszakítható-e Heidegger filozófi

ája a német nyelvtől? Van-e joga a fordító
nak a „heideggeresítést” a teljes érthetetlen- 
ségig elvinni? Stb.

Albert Sándor munkája, amely a Tinta 
Könyvkiadó Fordítástudományi Könyvtár 
címet viselő új sorozatának első köteteként 
látott napvilágot, mindenképpen hiánypót
ló mű a magyar tudományos irodalomban, 
hiszen kifejezetten a fordítás tudományelmé
leti kérdéseinek szentelt könyv magyar nyel
ven mindezidáig nem létezett. Élvezetes stí
lusával, a problémákat szemléletesen meg
világító remek példáival méltán tarthat 
számot mindazok érdeklődésére, akik bár
mely szempontból kapcsolatban állnak a for
dítási tevékenységgel, legyenek azok akár 
gyakorló fordítók, akár nyelvtanárok vagy 
alkalmazott nyelvészek. A könyv végén ta
lálható gazdag irodalomjegyzék hasznos se
gítséget nyújthat a további tájékozódáshoz, 
kutatáshoz is.

Burján Monika

Csernusné Ortutay Katalin
Langue et pouvoir en France 
Veszprém: Veszprémi Egyetemi 
Kiadó, 2002. 125 p.

A könyv szerzője a Veszprémi Egyetem Ta
nárképző Kara Francia Nyelv- és Irodalom 
tanszékének tanára, több nyelvpolitikával és 
nyelvi jogokkal foglalkozó mű szerzője. 
Francia nyelven írt, Franciaország nyelvpo
litikájáról, a kisebbségi nyelvek helyzetéről 
szóló munkája pécsi doktori disszertációjá
nak átdolgozott változata.

A franciául nem, vagy keveset tudó érdek
lődő már a könyv kézbevételekor is fogalmat 
alkothat a könyv témájáról, nyelvéről, kiadó
járól, hiszen erre vonatkozólag egyértelmű 
utalásokat találhatunk a könyv borítóján. A 
szerző az olvasás kezdetétől fogva irányítja 
az érdeklődő figyelmét: a sokszínű térkép 
segítségével könnyen megtudhatjuk, hol él 
az a népcsoport, amelyiknek a nyelvéről a 
könyv első fejezetében ír.
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A könyv hátsó borítója szintén figyelem
felkeltő jellegű, itt olvashatjuk a könyv ma
gyar nyelvű összefoglalóját. A szerző utal a 
nyelvpolitika és a nyelvi jogok alkalmazott 
nyelvészeten belüli helyzetére, és konkrét 
választ kaphatunk arra a kérdésre is, mi vál
lalkozásának célja. Művét nemcsak a fran
cia szakos bölcsészhallgatóknak, hanem 
minden franciául tudó és a probléma iránt 
érdeklődő történész, szociológus és jogász 
számára ajánlja. Mindez a könyv témájának 
több tudományágat érintő, komplex voltára 
utal.

Mit tartalmaz ez a könyv? A mű elején 
található igen részletes, jól áttekinthető tar
talomjegyzékből sok minden kiderül: A 
könyvben az előszót és a bevezetést 8 feje
zet követi. A fejezetek és alpontok címeit 
olvasva az alábbiakról kaphatunk képet: a 
szerző többféle nemzet-, nyelv- és nyelvjá
rás-definíciót kíván megismertetni az olva
sóval. Megtudhatjuk, mely nyelveket tekin
tenek napjaink Franciaországában regioná
lis nyelveknek, illetve nyelvjárásoknak. 
Képet kaphatunk arról is, milyen hosszú pe
riódust kíván áttekinteni a szerző nyelvpo
litikai szempontból (XVI. századtól napjain
kig). A könyvet a hagyományos szerkeszté
si módoknak megfelelően konklúzió zárja, 
amiben a szerző összefoglalja a könyv főbb 
megállapításait. - A tartalomjegyzék sugall
ja, hogy precízen összeállított, áttekinthető
en tagolt, logikus szerkesztésű könyvvel van 
dolgunk; az eligazodást a különféle nyom
datechnikai eljárások segítik. (Talán egy 
név- és tárgymutató még nagyobb segítséget 
nyújtana, de ez pótolható.)

A szerző aprólékos, részletekre is kiterje
dő munkáját mutatják a fejezetek élén talál
ható, a fejezet mottóját adó idézetek, melyek 
olvasásakor önkéntelenül felmerül az igé
nyes olvasóban a kérdés, ki lehet az, akitől 
az idézet származik. A szerző mintha sejte
né az olvasó gondolatmenetét: a fejezetek 
szövegébe ágyazza az imént feltett kérdésre 
a választ.

Az 1. fejezetben a szerző a francia és né
met nemzetfelfogást állítja szembe egymás

sal, vagyis a nemzetállam és a kultúrnemzet 
fogalmát. Megadja a nyelv, dialektus és táj
szólás definícióit is. A regionális nyelvek 
(baszk, breton, katalán, délfrancia) és dialek
tusok (elzászi, Mosel-melléki, korzikai, fla
mand), valamint a DOM-TOM vidékeken 
(vagyis Franciaországnak tengerentúli tarto
mányaiban és területein) beszélt nyelvek hely
zetéről a következő fejezetben olvashatunk.

A nyelvpolitika részletes, a francia törté
nelem nagy eseményeihez kapcsolódó be
mutatására a 3. fejezettől kezdődően kerül 
sor. Itt a király egyeduralmi és nyelvi törek
véseiről, valamint az 1539 augusztusában 
I. Ferenc által hozott villers-cotterets-i ren
deletről olvashatunk, amelynek értelmében 
kötelezővé válik a francia nyelv használata 
a közigazgatásban és az igazságszolgáltatás
ban (a latin helyett).

A 4. fejezet az 1789-es francia forradalom 
után következő időszak nyelvpolitikájával 
foglalkozik 1806-ig, a napóleoni intézkedé
sekig. Megtudhatjuk, hogyan rendelkezett a 
nyelvhasználatról az Emberi és Polgári Jo
gok Nyilatkozata, és milyen változásokat 
idézett elő I. Napóleon hatalomra kerülése. 
(A dolog érdekessége abban rejlik, hogy a 
konzuli tisztséget betöltő, majd magát csá
szárrá koronázó Napóleon anyanyelve a kor
zikai volt!)

Az 5. fejezet a XIX. századi Franciaország 
nyelvpolitikáját mutatja be. A korabeli álta
lános iskolák működéséről és az ott folyó 
nyelvi oktatásról; de Gaulle tábornok nagy
bátyjának, Charles de Gaulle-nak a regioná
lis nyelvek oktatásával kapcsolatos törek
véseiről, valamint Jules Ferry kultuszminisz
ter intézkedéseiről olvashatunk.

A 6. fejezetben az 1951-ben hozott Dei- 
xonne-törvény passzusait ismerteti a szerző, 
majd Haby oktatási miniszter intézkedései
ről olvashatunk. Ortutay beszámol Henri 
Giordan a regionális nyelvekről és kultúrá
ról írott 1982-es jelentéséről, amely igen ér
dekes megállapítást tartalmaz Franciaország 
e nyelvekkel szembeni magatartásáról. A fe
jezet további részében az 1981-től 1984-ig 
oktatási miniszterként működő Alain Savary
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munkásságáról szerezhetünk információt. 
Jelentősége, hogy hatására a nemzetiségi 
nyelveket oktató iskolák állami támogatás
ban részesültek.

A 90-es évek francia nyelvpolitikájával a 
7. fejezet foglakozik. A szerző főként a Re
gionális és Kisebbségi nyelvek Európai 
Chartája előkészítésének körülményeiről, az 
időközben bekövetkezett franciaországi vál
tozásokról ír, majd a Charta ratifikációjával 
kapcsolatos érveket és ellenérveket mutatja 
be. Az utolsó fejezetben a könyv írója a mű 
főbb megállapításait összegzi.

A könyv végén gazdag magyar, francia és 
német nyelvű bibliográfiát találhatunk. 
A szerző közli számos - a témához kapcso
lódó információkat tartalmazó - internetes 
honlap címét is, hogy többféle módon segítse 
az érdeklődőket a téma mélyebb megisme
résében. A függelékben a mű találó lezárá
saként a francia részről a köztársasági elnök, 
a miniszterelnök és a külügyminiszter által 
aláírt, Regionális és Kisebbségi nyelvek Eu
rópai Chartája részletét közli a szerző. (A 
dolog érdekessége még, hogy ezt a Chartát 
Budapesten írták alá 1999-ben.)

A mű átfogó jellegű, sok számszerű ada
tot tartalmazó, gondolatébresztő könyv. 
Ajánlom mindazoknak, akik pontos képet 
szeretnének kapni Franciaország történelmé
ről, népeinek életéről, kultúrájáról és nyel
véről.

Szabolcsi Zsuzsa

Minya Károly
Mai magyar nyelvújítás
Szókészletünk módosulása a neolo- 
gizmusok tükrében a rendszerválto
zástól az ezredfordulóig
Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2003. 
128 p.

Vannak időszakok, amikor a nyelvúj ulás fel
gyorsul, intenzívebbé válik; a magyar nyelv 
vonatkozásában valószínűleg ilyen korszak
nak tekinthető a rendszerváltástól napjainkig

tartó időszak. A kötet a maga egészében fon
tos forrásmunka a 90-es évek szókincsbeli 
változásainak leírásában, hiszen több mint 
3000 szót értékel az újabb szókészleti fejle
mények kapcsán. Adattára a lexikográfiai 
munkálatokat, a szótárak frissítését segítheti, 
az ismertetett lexikai és morfológiai jelensé
gek pedig a mai magyar nyelv leírásához és 
tanításához szolgáltatnak szempontokat. 
Ilyen értelemben igen hasznos segédkönyv 
az újabb nyelvi jelenségek tanulmányozásá
hoz.

Az I. fejezetben a szerző a szókészlet vál
tozásának elméletéről értekezik; hangsú
lyozza, hogy a történelmi változások és a 
nyelvtörténeti korszakhatárok gyakran egy
beesnek. Megjegyzem, hogy a rendszervál
tozás és a társadalomszerkezeti átalakulások 
mellett a tudományos és technikai fejlődés 
is jelentős mértékben hat a szókincsre, en
nek a fejlődési üteme pedig nem mindig iga
zodik egyértelműen a történelmi korszakha
tárokhoz. Gondoljunk csak arra, hogy a 70- 
es, 80-as években milyen nagymértékben 
gyarapodott a tudományok szókincse, meny
nyi új terminus került át a nemzetközi szak
irodalomból a magyarba.

A szerző értelmezésében a szókincs vál
tozását nemcsak a teljesen új nyelvi elemek 
idézhetik elő, hanem azok a lexikai egysé
gek is, amelyek korábban egy szűkebb 
nyelvváltozatban voltak használatosak, vagy 
már elavultak, és újra közismertté válnak, 
aminek eredményeként az alapszókincsbe 
kerülnek, „mindenki által használttá” válnak 
(p. 8). Ez igen termékeny szempont nemcsak 
a neologizmusok, hanem általában a szó
kincsbeli mozgások tanulmányozásához. 
Kérdés azonban, hogy tudjuk-e biztosan, mi
lyen új elemek kerültek az alapszókincsünk
be, és melyek azok, amelyek továbbra is 
inkább egy szűkebb szaknyelvi változatba 
tartoznak, még akkor is, ha időnként a köz
nyelvben is felbukkannak. Ennek mélyebb 
megismeréséhez a különböző nyelvváltoza
tokon alapuló szógyakorisági vizsgálatokra 
lenne szükség, valamint szocio- és pszicho- 
lingvisztikai felmérésekre. - Ebben a feje-


