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Összefoglalva, a könyv újfajta megköze
lítést hoz az idegen nyelv oktatásában és for
rásként felhasználható a feltáró módszer 
gyakorlati bevezetésénél.

Veresné Valentinyi Klára

A. Jászó Anna és Bódi Zoltán (szerk.)
Szociolingvisztikai 
szöveggyűjtemény 
Budapest: Tinta könyvkiadó, 2002. 
310 p.

A kötet a „Segédkönyvek a nyelvészet tanul
mányozásához” sorozat köteteként jelent 
meg. Elsődleges célja a hiánypótlás - miként 
arra az előszóban utalnak is a szerkesztők -, 
minthogy szociolingvisztika tudományágá
nak viszonylagos újdonsága miatt ma még 
nehézkes a kutatók, tanárok számára a szak
irodalomhoz való hozzáférés. A könyv első
sorban tanárok számára készült, és emiatt a 
legfontosabb elméleti cikkeken kívül olyan 
szociolingvisztikai felméréseket is tartalmaz, 
amely elősegíti, hogy a tanárok pontos ké
pet kapjanak tanulóik nyelvérzékéről és nor
matudatáról.

A kötet hét fő egységre tagolódik, követve 
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 Willaim 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 
helytelen fogalma általános iskolások nyelv
helyességi tudatában, Felde Györgyi pedig 
egy a nyelvérzék és normatudat összefüg
géseire irányuló kutatás eredményeit ismer
teti.

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 szemantikai 
relativizmusról, Lőrinczi Réka pedig a ro
konsági nevekről.

A társadalmi és nyelvi változások össze
függéseiről szóló harmadik fejezetben csak 
magyar szerzők cikkeit olvashatjuk. Grétsy 
László ír a szaknyelvek és csoportnyelvek 
jelentővégéről. Szuts 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. Ót követi Bíró Zoltán, aki városi és 
falusi iskolások fogalmazásait hasonlítja 
össze a nyelvi kód kidolgozottsága szem
pontjából. Péntek János „A magyar nyelvi 
különfejlődés 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.
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A hatodik fő fejezet a nyelvpolitika leg
újabb kutatási szempontjait mutatja be. Glatz 
Ferenc a magyar nyelv modernizálására 
irányuló kísérletének tíz alaptézisét írja le, 
Pusztai Ferenc „Magyarul és magyarán” cí
mű 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 kisebbség védelmi do
kumentumokban. Végül a „Nyelvi Jogok 
Egyetemes Nyilatkozatát” olvashatjuk.

Az utolsó, kiegészítő fejezet a hazai szocio- 
lingvisztika kezdeteiről szól, benne Grétsy 
László „A szociolingvisztika mint tudomány 
és tantárgy” című értekezését olvashatjuk.

A kötet - a teljesség igénye nélkül - a szo
ciolingvisztika tudományágának legfonto
sabb nemzetközi és magyar szakirodalmába 
nyújt betekintést. Örvendetes, hogy a kötet
ben túlsúlyban vannak a magyar és a leg
újabb kutatások eredményeit bemutató cik
kek. A könyv egyaránt használható tankönyv
ként, de gyakorló tanárok számos praktikus 
és újkeletű kutatási szempontot is találhat
nak benne.
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