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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-
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zetben kerül sor a nyelvújítás és nyelvújulás, 
illetve nyelvtervezés, státustervezés, korpusz
tervezés műszavainak meghatározására. 
A nyelvújítás a szerző értelmezésében tuda
tos, szándékos beavatkozásra vonatkozik, a 
nyelvújulás pedig nem tudatos, spontán je
lenségre. Mivel a nyelv életében mind a tu
datos újítás, mind a spontán nyelvi változás 
jelen van, szükséges lenne e két jelenségnek 
egymáshoz való viszonyát végiggondolni. 
Egyrészt látjuk, hogy a nyelvhasználat olyan 
fura tünemény, amely alkalmazkodik is, meg 
nem is a nyelvművelők elvárásaihoz, más
részt nyilvánvaló, hogy szükség van nyelvi 
tervezésre. (A szociolingvisztikai megalapo
zottságú nyelvi tervezés abban különbözik a 
nyelvműveléstől, hogy nem spontán megfi
gyeléseken alapszik, hanem a beszélőközös
ség nyelvhasználati sajátosságainak, igénye
inek feltérképezése után dolgozza ki a cse
lekvés módozatait.) Tudjuk azonban, hogy a 
nyelvi beavatkozás nem mindig jár sikerrel, 
az új nyelvi elemek esetében például a köz
ízlés hatalma az, ami eldönti, hogy egy új szó 
vagy szószerkezet elterjed vagy nem, de 
ugyanakkor azt sem lehet tagadni, hogy be
folyásolni lehet a nyelvhasználatot. így rész
igazságot abszolutizálunk, ha azt hisszük, 
hogy a nyelvhasználat teljes mértékben hoz
záigazítható valamilyen nyelvi eszményhez, 
de akkor is eltávolodunk a valóságtól, ha ta
gadjuk a nyelvi viselkedés befolyásolható
ságát. Mielőtt bármire megpróbálnánk rá
venni a beszélőket, azt kellene tudni, érteni, 
hogy milyen mértékben érvényesül(het) a 
tudatos nyelvújítás és a nyelvújulás.

A neologizmusok problémája a könyv 
egyik központi kérdése. A szerző, miután is
merteti a neologizmusok hagyományos fel
osztását, megkísérli ezeknek újabb rendsze
rezését keletkezésük célja és módja szerint. 
Az első szempont szerint a neologizmusok 
lehetnek szükségszerűek és stilisztikaiak, a 
második szerint pedig szóösszetétellel, szó
képzéssel, elvonással, szóvegyüléssel, mo
zaikszó alkotással, rövidüléssel, jelentésbő
vüléssel, közvetlen idegenszó-átvétellel lét
rejött neologizmusokat különböztet meg. A

stilisztikai neologizmusokat a szerző egysze
ri előfordulású, „hapax” elemekként értel
mezi. Ezek az egyéni nyelvhasználatból 
származó, a nyelvi kreativitással összefüg
gő, első látásra szokatlan szójátékok legin
kább a szépirodalom és a sajtó nyelvében 
fordulnak elő, de a reklámok nyelvében, a 
szlengben és a diáknyelvben is föllelhetők. 
Ez a jelenség jól szemlélteti azt is, hogy a 
neologizmusok keletkezése összefügg a be
szélőknek azzal az igényével, hogy amit 
mondanak, kifejező, találó és tömör legyen. 
Stílus- és expresszivitási értékük azonban az 
idegen szavaknak is van. Ismert jelenség, 
hogy bizonyos szópárok esetében értékjelen- 
tésbeli megoszlás jöhet létre az idegennek és 
a magyarosabbnak érzett alak között olyan 
módon, hogy az idegen szó jelentése némi
leg pejoratívvá válik (pl. família - család, 
náció-nemzet). Ebből az is látszik, hogy az 
idegen szó és az ezzel denotativ jelentés 
szempontjából egyenértékű, magyarosabb
nak érzett szó nem teljesen azonos egymás
sal a jelentés más összetevői és a pragmati
kai érték tekintetében. Ha pedig ez így van, 
akkor nincs értelme megrögzötten tiltakoz
ni az olyan idegen szavak használata ellen, 
amelyeknek a denotativ jelentés szempont
jából esetleg van elterjedtebb, megszokot
tabb ekvivalense, mert nem feledkezhetünk 
meg arról, hogy a denotativ jelentés csak az 
egyik összetevője a szó jelentésszerkezeté
nek. Ebből kiindulva alaposabban végig kel
lene gondolnunk, hogy mi az - ha van ilyen 
-, ami a fölösleges vagy szükségtelen neo
logizmusok kategóriájába tartozik. A szerző 
ugyan kifejezett módon nem különböztet meg 
fölösleges neologizmusok, csupán szükség
szerűt és stilisztikait, de későbbi észrevéte
lei arról árulkodnak, hogy ilyeneket elismer 
az idegen szó vonatkozásában: „A szükség
telen idegen szavakat leggyakrabban előke
lősködésből, szakmai fitogtatásból, divatból, 
Nyugat-imádatból és sznobizmusból alkal
mazzák” (p. 30).

Jogosan tehetné fel valaki a kérdést: mi
ért félünk az idegen szavaktól? A legtöbben 
nyelvünk tisztaságát féltik tőlük. Jó lenne
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tudni, mit jelent a nyelv tisztasága. A koráb
ban meghonosodott idegen eredetű szavak 
tiszták, és az újabbak nem? Éppen a szókincs 
története mutatja, hogy a magyar nyelv vagy 
bármely más nyelv tisztaságáról beszélni 
abszurd dolog. A nyelv tisztaságát nem le
het megőrizni, mert az nem létezik, csak esz
ményeinkben. Egyébként, ha a nyelvünkben 
vannak fölösleges elemek, azok maguktól ki 
fognak hullni, mert a beszélők nem fogják 
használni őket, ha valóban nincsen szüksé
gük rájuk. Nem kell tartani attól, hogy nap
jainkban a köznyelvben is sok idegen szóval 
találkozunk, hiszen tudjuk, vannak olyan ko
rok, amikor a nyelvhasználatban elszaporod
nak az idegen elemek anélkül, hogy veszé
lyeztetnék az átvevő nyelvet, hiszen az átvé
telek közül nem mindegyik honosodik meg, 
és ha némelyek meghonosodnak is, ez a fo
lyamat nem feltétlenül olyan módon történik, 
hogy az új nyelvi elem kizár adott nyelvvál
tozatból egy már létező, vele ekvivalens je
let. Ismerjük a szinonimák jelentés-differen
ciálódásának törvényszerűségeit, és tudjuk, 
hogy az átvételek közül csak azok az elemek 
honosodnak meg, amelyek a nyelvi közlés 
szempontjából funkcionálisak.

A nyelvi kommunikáció tényezőire van 
tekintettel a szerző, és kellő rugalmasságról 
tesz bizonyosságot, amikor azt hangsúlyoz
za, hogy a szükséges és szükségtelen idegen- 
szó-használat kérdését csak a hallgatóságtól 
és a szituációtól függően lehet és kell értel
mezni. Szerinte a nagy nyilvánosság előtt a 
jobb megértés érdekében lehetőleg kerülni 
kellene az idegen szavakat, még akkor is, ha 
a rokon jelentésű magyar nyelvi elem jelen
téstartalma nem fedi teljes mértékben az ide
gen szóét (p. 30). Félő, hogy a nagyközön
ség előtt ilyen módon nyilatkozó szakember 
nem pontosan azt fogja mondani, amire gon
dol, ami szintén félreértésekhez vezet, nem 
is beszélve arról, hogy nem minden idegen 
eredetű szakszónak van magyar nyelvi meg
felelője. Az idegenszó-használat és a magya
rítás kérdéséről értekezve a szerző a továb
biakban mintha elveszítené azt a helyes né
zőpontot, amely a közlés szituációjától teszi

függővé az idegen szó megítélését, és a szak
nyelvek kapcsán is ugyanazt a mércét alkal
mazza, mint a tömegeket érintő nyilvános 
beszéd esetében: az idegen elemeket fölös
legesnek tekinti, és ezek minél nagyobb mér
tékű magyarítását tartja szükségesnek. Több 
más törekvés mellett idézi Molnos Angéla 
„nyelvvisszaújító” szándékát, aki a pszicho
lógia szaknyelvét úgy akarja magyarítani, 
hogy minden idegen eredetű terminust ma
gyarral akar helyettesíteni, és ezt a szándé
kot a szerző ragyogónak tartja (p. 31). Mi 
lenne, ha a magyar nyelvészeti szaknyelvet 
is egy jóakaró a nyelvi tisztaság nevében meg 
szeretné reformálni, és a szakszövegekben a 
fonémát minden esetben hangra a lexémát pe
dig szóra cserélné?

Az idegen szavak magyarítása - még a le
hető legnagyobb nyilvánosságnak szánt meg
nyilatkozás esetében is - csak bizonyos mér
tékben lehetséges. Azért hangsúlyozom a le
hetőség korlátozott voltát, hogy ne tűzzünk 
magunk elé olyan célt - valamennyi idegen 
szó magyarítását -, amely eleve kudarcra 
van ítélve. Egyébként a XX. századi magya- 
rítási törekvések a dicséretes eredmények 
mellett az ilyen irányú törekvések korlátáit 
is jelzik.

Az idegen szavak nyelvromboló hatása 
olyan erőteljes mítosz, amely még az ilyen 
nyelvészeti szakmunkákba is beszivárog: „... 
a szaktudományi fordítások is rontják a nyel
vünket, ha tele vannak idegen szavakkal” (p. 
31). Gondoljunk csak arra, hogy több mint 
ezer éve folyamatosan rontják a nyelvünket 
az idegen szavak, mégis magyarnak érezzük, 
sőt tisztának, hiszen ezért tiltakozunk az 
újabb idegen szavak ellen, amelyek termé
szetük tekintetében nem különböznek azok
tól az átvételektől, amelyek - jóllehet alkal
mazkodtak a nyelv rendszeréhez - valami
kor éppen olyan idegen szavak voltak, mint 
az újabb keletűek.

Az idegen szavak használatának megíté
lése mindenképpen nagyobb árnyaltságot 
igényel. A nyelvi közlés szituációja mellett 
tekintettel kell lennünk arra is, hogy milyen 
nyelvváltozattal van dolgunk. így például a
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Magyarországgal szomszédos országokban 
beszélt magyar nyelvi változatokban gyak
ran találkozunk olyan idegen elemekkel, 
amelyek az adott ország államnyelvéből 
származnak. Ilyenek többek között a köz
igazgatási fogalmakat megnevező kölcsön- 
szavak. Az adott országban kisebbségben élő 
beszélők nem a többség iránti imádatból 
vagy sznobizmusból használják ezeket, ha
nem mert szókészletükből szinte teljes egé
szében hiányzik a közigazgatási szókincsré
teg, mivel a hivatalos ügyek intézése rend
szerint az állam hivatalos nyelvén zajlik. Az 
ő esetükben nincs választási lehetőség, mi
vel legtöbbször az adott fogalomnak csak az 
idegen szóval kifejezett nevét ismerik.

A könyv III. fejezete a kilencvenes évek 
jellemző idegen szavait mutatja be. A könyv
nek ez az adatokban bővelkedő fejezete igen 
jól hasznosítható az újabb magyar nyelvi 
szótárak adatgyűjtési munkálataiban is. Az 
újabb keletű szavak, szóösszetételek, képzett 
szavak és új jelentések öt csoportba sorolód
nak be: 1. közgazdaság és kereskedelem; 2. 
politika és társadalom; 3. üzlet- és vállalko
zásnevek; 4. technika, kultúra, sport, egész
ség, étkezés, szórakozás; 5. számítástechni
ka, informatika. Az adatok között találunk 
azonban olyanokat is, amelyek nemcsak a 
kilencvenes években jelentkeztek a magyar 
nyelvhasználatban, hanem már korábban 
számon tartották őket. A 3. és a 4. csoportot 
közelebbről megvizsgálva idézek néhány 
olyan példát, amelyeknek jelentése meg
egyezik a könyvben leírtakkal, tehát nem a 
90-es években keletkezett új jelentésekről 
van szó. Bakos Ferenc Idegen szavak és ki
fejezések szótárának 1989-es kiadásában 
már szerepelnek például a következő szavak 
a megadott jelentésben: szupermarket 
’ ABC-áruház’, store ’bolt, üzlet’, szolárium 
’ibolyántúli sugarakkal működő fényfürdő’, 
design ’ipari formatervezés, tárgy alakítás’, 
drog ’kábítószer’, gofri ’amerikai palacsinta’, 
karitász ’jótékonyság, emberszeretet’, 
masszázs ’masszírozás’, relaxáció ’ernye- 
dés, lazulás’, szafari ’kirándulás Afrikába az 
állatok megtekintésére’, tonik ’kesernyés ízű 

üdítő’, videó ’képmagnó’, walkman ’sétáló
magnó’. Az adatokból látszik, hogy nyelv- 
újulás és nyelvújítás a 80-as években is zaj
lott, még ha esetleg kisebb intenzitással is. 
Ugyanakkor jogosnak mondható az ilyen 
jellegű idegen szavaknak a felvétele az adat
tárba, hiszen nagy részük mégiscsak a 90-es 
években vált közismertté a megnevezett ter
mékek vagy szolgáltatások elterjedésével.

A könyvben külön fejezet tárgyalja a szó
alkotással keletkezett neologizmusokat. 
Ezek a nyelv belső szóteremtő eljárásának 
ismert eszközeivel: összetétellel, képzéssel 
és elvonással jönnek létre. Bár a könyv nem 
jelzi az idegen szóval és a szóalkotással lét
rejött neologizmusok közötti arányt, a pél
dák mennyiségi viszonya azt mutatja, hogy 
az utóbbi sokkal nagyobb mértékben érvé
nyesült. Ha ez így van, és belső szóalkotás
sal több szó keletkezik, mint más nyelvből 
való kölcsönzéssel, akkor még eggyel keve
sebb okunk van a neologizmusok miatt fél
teni nyelvünket. Különösen, ha figyelembe 
vesszük, hogy nyelvünkben más szókincsbő
vülési módok is vannak, olyanok, amelyek
ről az V. fejezetben olvashatunk: jelentésbő
vülés, jelentésmódosulás, elavult szavak fel
elevenítése.

A jelentésmódosulással keletkezett új sza
vak ismertetése az egyes nyelvi adatokra irá
nyul, és nemigen olvashatunk arról, milyen 
jelentésmódosulási tendenciák érvényesül
nek napjaink jelentésváltozásában, és me
lyek a legjellemzőbbek: a metaforikus-e 
(mint például az alagút ’kilátástalan helyzet’ 
esetében), a metonimikus (kerekasztal 
’egyeztető tárgyalás’), a jelentéstágulás (mű
ködik) vagy jelentésszűkülés (araszol ’egy 
jármű, lassan, meg-megállásra kényszerülve 
halad’), esetleg más jelentés változási ten
denciák. A jelentés változások fajtáinak ösz- 
szehasonlító vizsgálata mellett további lehe
tőség az egyes csoportok mélyebb elemzé
se, az egyes jelentésváltozási csoportok 
közötti alcsoportok felismerése, leírása.

Az összegezésben a szerző jelzi a továb
bi kutatások lehetséges irányait, és többek 
között utal arra, hogy a kutatást ki kellene
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terjeszteni a határon túli magyar nyelvválto
zatokra is. Ilyen jellegű kutatások nemrég el 
is kezdődtek például Erdélyben és Szlová
kiában, és ezekhez a vizsgálatokhoz is kiváló 
összehasonlítási alapot teremt a könyvben 
bemutatott korpusz.

További kutatások mindenképpen szüksé
gesek. Megjegyzéseim csak ezekhez kíván
tak szempontokat fölvetni, és semmivel sem 
kívánják a könyv hasznosságát kisebbíteni. 
Hiszen annak értékét az fogja leginkább bi
zonyítani, ha a feldolgozott adatok men
nyiségének köszönhetően nélkülözhetetlen 
forrásmunkává válik a nyelvészek, a nyelv
tanárok és egyetemi hallgatók számára.

Benő Attila

Bariczerowski Janusz
Podstawy polsko-węgierskiej 
fonetyki i fonologii 
kontrastywnej
Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2001. 
108 p.

A lengyel-magyar kontrasztív fonetika és fo
nológia alapjai című, lengyel nyelven meg
jelent egyetemi tankönyv szerzője, Bancze
rowski Janusz professzor, az ELTE Lengyel 
Tanszékének vezetője hiánypótló nyelvésze
ti munkát készített, amely egyben a Studia 
Philologica in Hungaria kiadványsorozat 
első kötete (sorozatszerkesztő: Banczerow
ski Janusz).

A tankönyv, amely két, tipológiailag kü
lönböző nyelv hang- és fonémaállományát, 
illetve -rendszerét mutatja be és írja le az 
összevetésükből nyert eredményeket, tíz fe
jezetből áll (az utolsó az irodalomjegyzék). 
Az I. fejezet (Uwagi wstępne [Bevezetés], 
pp. 7—34) röviden meghatározza a fonetika 
tárgyát, ismerteti a hangképző szervek felé
pítését és szerepét, a fonetikus írást. Foglal
kozik a nyelv funkciójával, majd artikulációs 
fonetikai kritériumok alapján osztályozza a 
beszédhangokat. Kitér a szó- és mondat

hangsúlyra, az időtartamra és a hangkapcso
latokra.

A bevezető alapismeretek után következik 
a lengyel magánhangzórendszer bemutatá
sa - II. Polski system samogłoskowy (Woka- 
liczny) pp. 35-42 -, ebben előbb a hangál
lományt, majd a fonémákat ismerhetjük 
meg. A szerző ezután nyelvi példákon il
lusztrálja a lengyel magánhangzó fonémák 
és beszédhangok előfordulását a különböző 
fonetikai pozíciókban (szó eleji, szó belseji 
és szóvégi helyzet), és röviden bemutatja a 
kételemű magánhangzó-fonémák kapcsoló
dási lehetőségeit is. Itt az olvasó megismer
kedhet a lengyel és a magyar nyelvészeknek 
a témára vonatkozó különböző nézeteivel is. 
A III. fejezet (Węgierski system wokaliczny, 
pp. 43-49 - ez előzőhöz hasonló felépítés
ben tárgyalja a magyar magánhangzókat. 
Miután megismertük a két nyelv magán
hangzó-rendszerét, a szerző összegzi az 
összehasonlításukból kapott eredményeket, 
különbségeket és hasonlóságokat (IV. Po
równanie systemu wokalicznego języka pols
kiego i węgierskiego, pp. 50-53). Megtud
hatjuk egyebek mellett azt, hogy a lengyel 
nyelv kevésbé vokalikus, mint a magyar, az
az a magánhangzók előfordulása gyakoribb 
anyanyelvünkben. Ez abból is következik, 
hogy a lengyelben nincs meg a rövid-hosszú 
oppozíció, tehát hosszú magánhangzó foné
mák, illetve beszédhangok nem fordulnak 
elő.

A következő fejezetekben a szerző a két 
nyelv mássalhangzórendszerét ismerteti, il
letve hasonlítja össze, a fentiekhez hasonló 
módon (V. Polski system konsonantyczny, pp. 
54-71; VI. Węgierski system konsonantycz
ny, pp. 72-83; VII. Porównanie systemu kon
sonantycznego języka polskiego i węgierski
ego, pp. 84-90). A fonémaállomány össze
vetéséből egyebek mellett kiderül az is, hogy 
a magyar nyelvben 61,5%-ban a lengyelben 
pedig csupán 48%-ban mutatható ki egymás
hoz viszonyított azonosság, illetve hasonló
ság. A VIII. fejezet (Reprezentacja fonemów 
konsonantycznych języka polskiego i wę
gierskiego w płaszczyźnie kodu pisanego, pp.


