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alapján a köznyelvet kell tanítani, de a tanu
lók nyelvjárási hátterének a figyelembe vé
telével” (p. 358). Ezzel szemben köztu
dott, hogy a magyar szakos tanárok részéről 
leginkább tipikus attitűd a nyelvjárás teljes 
kizárása a köznyelv egyedüli használatával.

A nyelvpolitika, nyelvtervezés szekcióban 
Drescher J. Attila (Nemzetiségi nyelv, nyelv
politika - Nyelvpolitika és nemzetiségi nyelv
használók, pp. 373-378 ) dolgozatának is 
egyik fő tanulsága - mint mostanában a leg
több nyelvpolitikai tanulmánynak -, hogy 
rendkívül időszerűek a nyelvpolitika, nyelv
tervezés egyes kérdésköreire vonatkozó meg
fontolások és cselekvések a soknyelvű Eu
rópában, az egyes államok meghatározott 
nemzetiségi relációiban, és a téma szakem
berei felé egyre sürgetőbbek az imperatívu
szok.

A pszicholingvisztika szekcióban Huszár 
Ágnes (A nyelvbotlás-korpuszok alkalmaz
hatósága pp. 399-405) az on-line és off-line 
gyűjtési módszerrel előállított nyelvbotlás- 
korpuszok összetételbeli különbségeit a két 
különböző megfigyelési helyzetben eltérően 
működő percepcióval értelmezi, valamint 
kimutatja, hogy a gyűjtés módszere mind
két esetben más-más okból esetlegességeket 
rejt magában. Huszár Ágnes vizsgálja továb
bá, hogy a háromféle módon (on-line, off
line, kísérleti) gyűjtött korpuszok hogyan 
viszonyulnak a pszichológiai tesztelméletből 
eredő realibilitás fogalmához. Az on-line kor
puszok egyáltalán nem teljesítik az inter- 
szubjektív realibilitás feltételeit a gyűjtés 
módjából adódóan. Összegezve mindhárom 
módszer alkalmazható, habár korpuszokból 
nyert értékelések a mentális lexikon műkö
désének különböző pontjait érintik.

Ötvös Zoltánná

Goldman Leonóra
A XX. század magyar közéle
ti nyelve
Veszprém: Veszprémi Humán 
Tudományokért Alapítvány, 
2003. 294 p.

Goldman Leonóra, A XX. század magyar köz
életi nyelve című kötete hiánypótló irodalom 
a hazai nyelvészet, történettudomány, szoci
ológia és politikai tudományok, de a laikus 
közönség számára is. A könyv jól felépített, 
igényesen szerkesztett munka. A nyelvpo
litika és politikai nyelv fogalmainak külön
választása, a történelmi-politikai alapfogal
mak után, a XX. századi Magyarország főbb 
korszakai elevenednek meg az értekezésben 
érdekes, sajátosan nyelvész nézőpontból.

A szerző történelmi és politikai kategóri
ákról ír, ám talán helyesebb lett volna törté
nelemtudományi, illetve politikatudományi 
kategóriákat említeni, s az alapfogalmak al- 
fejezetbe sorolni azokat. A történelem ugyan
is az emberré válás folyamatát, illetve az em
beri társadalmak megjelenését, fejlődését, a 
társadalmi formák egymásutánját jelenti, a 
Goldman által ismertetett kategóriák viszont 
a társadalomtudományok, a történelemtudo
mány, illetve a politikatudomány fogalmi 
rendszerében helyezkednek el, és a tudomá
nyos gondolkodás eszközei.

A politikatudományi megközelítésben ho
mályos maradt, hogy a szerző mit ért ^ fa
sizmus kifejezése alatt. Annak ellenére, hogy 
a sokáig egész Európában befolyásos - a dik- 
tatúrás terveket szövőktől, az szovjet-orosz 
politikusokon át a konzervatív államférfia
kig komoly figyelmet kiváltó - olasz szélső
jobboldali vonulat nyelvhasználatának elha
tárolása a később oly sikeres német nemze
tiszocialista irányzatétól mindvégig jellemzi 
a gondolatmenetet. A mai politológia mind
azonáltal nagyobb különbséget tesz ^ fasiz
mus és a nácizmus műszó a használatában.

Goldman Leonóra a magyar közéleti nyelv 
vizsgált időszakainak jellemzését adja mun
kájában, a kiegyezéstől lényegében napjain-
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kig. „Kritikai” szövegelemzése rámutat arra, 
hogy a történelem és a közéleti nyelv válto
zásai között szoros összefüggés tételezhető 
fel, bár ennek az összefüggésnek maradék
talan bizonyítását nem végzi el. Nagyon ér
dekes, amikor az 1848/1849-es forradalom 
és szabadságharc leverését követő társadal
mi sokkhoz hasonlítja a trianoni békeszerző
dés imperativ hangvétele által kiváltott ha
tást. Ám a szerző néhány történelmi tényt 
ismét nem vett figyelembe. Az első világhá
borús vereséget követően ugyanis a történel
mi Magyarország egyben tartását Károlyi 
elsősorban diplomáciai (francia), a proletár
diktatúra pedig helyi háborúval (szovjet
orosz segítséggel) képzelte el (a magyar ál
lamiság megszűntét kockáztatva). Horthy 
angol közbenjárással tudta biztosítani az or
szág állami létét, amelynek egy megalázó, a 
terület és a népesség nagy részét a határokon 
túlra juttató béke volt az ára. A békeszerző
dés aláírása legitimálta az ellenforradalmi 
rendszert, amelynek legfontosabb vívmánya 
lett, hogy Magyarországból ellenség helyett 
nemzetközileg elismert európai ország vál
hatott.

Goldman elfeledkezik arról, hogy az oszt
rák-orosz győzelemmel végződő, levert sza
badságharc egy más történelmi szituáció 
szülötte. 1849 honvédő háború a bomlás je
gyeit mutató Szent Szövetséggel szemben, 
1919/1920 pedig egy új koalícióval vívott 
első nagy világégést követő - fegyverszünet 
utáni - záróakkord. A szövetségi rendszerek 
irányából, a Szent Szövetség a korabeli eu
rópai feudalizmus őre, az új szövetségi rend
szerek - az antant és a központi hatalmak - 
a világ tőkés újrafelosztásának motorjai vol
tak. Érthető, hogy miért az új forma hozta a 
tradicionális európai nagy monarchiák buká
sát is. A világháború a modernitás diadala 
volt a tradíciók felett, mert egyrészt a hábo
rú első évére a korábbi hadviselés „stílusa” 
változott meg, a haditervekben szereplő lo
kális összecsapás modem, világméretű tech
nikai-hadianyag háborúvá fejlődött (amely
ben a „lovagiasság”, az ellenség tisztelete 
illúzióvá silányult, semmivé foszlott). Ez 

nemcsak a politikai-gazdasági-társadalmi 
rendszerek nagy része szempontjából fejtette 
ki hatását, de egész Európa térképe is meg
változott. (Történészek vélekedése szerint az 
első világháború egy újabb „harmincéves 
háborút” eredményezett, megszakítva közel 
húsz esztendős fegyverszünettel.) A szabad
ságharc bukása területveszteség nélkül je
lentette egy időre a „szabadságnélküliség” 
állapotát, ezzel szemben Trianon az ország 
teljes függetlenségét hozta területveszteség 
árán. E momentumok különböztetik meg 
politikatörténeti értelemben 1848/1849-et, 
1919/1920-tól. így a nyelvhasználat terén a 
megtorlások és a Bach-rendszer Magyaror
szága jobban hasonlíthatott az utódállamok 
magyarlakta területeinek mindennapi gya
korlatára, mint a csonkán maradt anyaorszá
géra.

Goldman Leonóra a két világháború kö
zötti hazai szélsőjobboldali mozgalmak po
litikai nyelvét is elemzi. A fejezetben felbuk
kanó „úri fasizmus” fogalma talán a leírtak 
alapján elkerülhető, az elemzés egy újabb 
szempont bevezetésével, a szélsőjobboldali, 
nemzetiszocialista vagy nyilas pártok szer
vezeti sajátosságok mentén való kategori
zálásával árnyaltabb lehetett volna. A korai 
nemzetiszocialista, nyilas pártok ugyanis a 
dualizmus korát idéző, klubszerű szervezeti 
formában működtek, a városi munkássággal 
szinte semmiféle viszonyt nem ápolva, a 
kapcsolatokat inkább a vidékkel, a paraszt
sággal erősítve. Ez az elitista vonás minden 
bizonnyal e pártok politikai nyelvhasznála
tára is rányomta a bélyegét. Az 1930-as évek 
közepére Szálasi teremtett a szélsőjobbolda
lon olyan - kettősen szervezett, „két lábon 
álló” - legális tömegpártot (integrálva a ki
sebb nyilas politikai szervezeteket) és ille
gális mozgalmat hazánkban, amelyek válto
zó nevek alatt, de a városi munkásságot is 
megcélozva igyekeztek politikai befolyást 
kifejteni. A politikai nyelvhasználat kapcsán 
- egyebek mellett - ezért változott meg a 
helyzet, amelyet a szerző részben érint. A 
pártot „kísérő” mozgalom szokatlan módon, 
egyszer nyilvánosan, egyszer rejtetten mű-
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ködött, tulajdonképpen a baloldaltól kölcsön
zött eszközökkel szervezkedett, folytatott 
propagandát, tömörítetté a szimpatizánsokat. 
A párt pedig úgy tett szert a munkásság kö
rében jelentős számú támogatóra, hogy sza
kított az addigi clitjellegű működéssel, nyel
vezettel, és nyitott a tömegek felé. Mondan
dójával olyan társadalmi befolyást érve el, 
amely eredményesebbnek nevezhető, mint 
1923-ig az NSDAP-é volt. A Horthy-korszak 
képviselet nélkül maradottjainak hangját ez
által nem a baloldali, forradalmi, osztály har
cos, hanem ellenkezőleg, egy szélsőjobbol
dali, forradalmi jellegű, de a társadalmi mo
dernizációt beváltani nem képes alternatíva 
artikulálta.

Malkovics Tibor

A recenzens kommunikációval is foglalkozó poli
tológus. Ez magyarázza, hogy miért kerültek előtér
be a műnek a politikai kommunikációra irányuló 
vonatkozásai. Úgy látszik, hogy az alkalmazott nyel
vészet alkalmas interdiszciplína arra, hogy kereté
ben más - szövegekkel is foglalkozó - diszciplínák 
számára közvetlenül felhasználható, illetve gondo
latébresztő művek szülessenek. - A szerk.

Martin Peris, Ernesto &
Sans Baulenas, Neus
Gente 1 Spanyol nyelvkönyv 
kezdőknek
Gente 2 Spanyol nyelvkönyv 
haladóknak
Barcelona: Difusión-Klett, 2004. 
165, illetve 167 p.

Milyen jó a magyaroknak, akik spanyol nyel
vi tanulmányokra szánják el magukat, és úgy 
hozza a sors, hogy éppen a Gente (’Embe
rek’) című tankönyv feljavított változatával 
kezdik el a nagy vállalkozást. A városi sétá
nyon készült pálmafás címlapfotóra a szoká
sos tankönyv, szerzők neve és Spanyol nyelv 
kezdőknek felirat mellé fontos információkat 
applikáltak a kiadók, a Difusión és a Kiéit:

az első köteten az A1-A2 - a másodikon B1 
- Közös Európai Referenciakeret, a +C£> 
Audio és Új kiadás feliratok olvashatók. A 
hátlapon egyéb fontos adalékok is megtalál
hatók. Megtudhatjuk, hogy a Gente cím egy 
tankönyvcsaládot takar. További komponen
sei a munkafüzet - melyet, terjedelme mi
att (128 p.) célszerűbb lenne gyakorlókönyv
nek nevezni -, a hozzá járó CD-vel és egy 
olvasmánnyal, valamint a tanári kézikönyv 
(127 p.). Kiegészítő komponensei egy 11 dalt 
tartalmazó CD (vagy kazetta) egy módszer
tani kézikönyvvel és a sorozat két kötetéhez 
csatlakozó két videokazetta (vagy DVD) a 
mindennapi élet történéseivel, és a feldolgo
zást segítő gyakorlatokat tartalmazó mód
szertani kézikönyvvel.

Bizony jó a magyaroknak és más országok 
spanyolul tanulni vágyó közönségének, hogy 
az eredetileg 1997-ben első változatában 
megjelent Gente megújult és a magyar (vagy 
más) anyanyelvű tanulók „fogyasztására” 
szánt regionális változatát tarthatják kezük
ben. A magyar változatban az első leckék 
feladatainak utasításai vannak magyarul, va
lamint a könyv végén a nyelvtani magyará
zatok és példamondatok.

Az új kiadás belső címlapján még spanyo
lul szerepel a lényeg: Curso de español en 
el enfoque por tareas, amit az előszóban már 
magyarul olvashatunk: „a spanyol mint ide
gen nyelv első feladatcentrikus kézikönyve” 
(bár a „kézikönyv” itt inkább „tankönyv” 
értelmű). Az előszóban arról is olvashatunk, 
hogy a könyv tanulóközpontú, s ez nem el
lentétes a feladatközpontúsággal. Valóban 
így van, a Gente szerzői a tanulókat és a ta
nárokat egyaránt értelmes lényekként tiszte
lik, akik a maguk önálló személyiségével és 
identitásával, előzőleg megszerzett tudásával 
és tapasztalataival vesznek részt a tanulás, 
illetve, más oldalról, az elsajátíttatás folya
matában. Ez már a Gente első változatában 
is így volt: a szerzők elméleti és gyakorlati 
szempontból kiválóan felkészült módszerta
ni szakemberek, de ez még nem volna elég 
ahhoz, hogy ilyen nyelvkönyvet írjanak. A 
szerzők felfogásában az a többlet, hogy a


