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révén a tudat nélküli sejtés átkerül a tudatos
ságba. Kissé átfogalmazva a gondolatot: „ver- 
balizálom, tehát tudomásul veszem”.

A tudatnak ugyanakkor szerves része a 
tudattalan, az a szféra, amelyet kezdettől 
fogva titokzatosság övez. Parázs viták bon
takoztak ki a kanti „a priori” körül, de nem 
kisebb bizalmatlansággal fogadták eleinte 
Chomsky elgondolását az agynak az általá
nos emberi nyelvre vonatkozó genetikai kó- 
doltságát illetően.

A tudat számára kizárólag a tanult dolgok 
a hozzáférhetők, a velünk születettek nem. 
Utóbbi típusúval pedig jócskán rendelke
zünk. Nincs kisgyerek, akinek egy bizonyos 
életkorban ne a piros vagy a kék lenne a ked
venc színe, s mindannyian szépnek látunk, 
mondjuk az aranymetszés arányait követő 
tárgyat, alakzatot. Formaészlelésünknek is 
vannak egyetemes vonásai: a három legjel
legzetesebben elkülönülő forma a kör, a 
négyzet és a háromszög. E jelenségekkel 
kapcsolatban megismerhetjük a kísérleti 
pszichológus Gustav Fechner nevét, aki el
sőként igazolta a jelenségek velünk született 
tetszési indexét.

Mára világos és vitathatatlan, hogy a cse
csemő magzati korából hoz magával egy ve
leszületett készletet, ami életének kezdetén 
mintegy irányadó: így (a) felismer szín- és 
alak-prototípusokat; (b) előnyben részesíti 
az emberi arcot más arcokkal szemben; ha
sonlóképpen (c) az anyai hangot más han
gokkal szemben; (d) proto-kommunikációs 
jeladási képességgel rendelkezik, és (e) uni
verzális nyelvtant birtokol. Ez utóbbi a mon
datszerkesztés általános logikai szabályait és 
a matematikai absztrakciós képességeket fe
di le, amelynek köszönhetően egy gyermek
nek sem kell tudatosítania magában, hogy (a) 
minden mondat alany-állítmány alapúra 
szerkesztendő, vagy (b) egy adott ige mel
lett ennyi és ennyi argumentumhely vár be
töltésre stb.

Egy orvos, fiziológus, neuro-biológus el
mélkedése tudatról és tudattalanról. Arról a 
folyamatosan hullámzó érzet-komplexum
ról, amely érzéseink, gondolataink, beszé

dünk és egyéb cselekedeteink mögött rejtő
zik, hol jobban, hol kevésbé felfedve magát. 
Arról az egységet alkotó kettősségről, ami - 
történeti vetületben - olyan gondolkodókat 
fogott meg, mint Spinoza, Descartes, Kant, 
Wundt, Bergson, Freud, hogy csupán néhány 
nevet említsek. A pszichikum: az éntudat, 
testtudat, személyiségtudat és a biológiai 
háttér összefüggéseiről olvashatunk a könyv
ben, a lélek betegségeiről, annak neurális 
hátteréről és sikeres, avagy sikertelen gyó
gyításáról. S mivel a beszéd a személyiség 
nélkülözhetetlen alkotóeleme, a megismerő 
pszichikum eszköze, „fogódzó a tudás meg
hódításában” (ahogy Polányi Mihályt idézi 
a szerző), így a nyelv, az általános emberi 
nyelv is belopja magát a könyv lapjaiba.
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A cím és a 75 cikket magában foglaló két
kötetes kiadvány lehetőséget ad arra, hogy 
képet alkothassunk az alkalmazott nyelvészi 
szakma jelenlegi állapotáról Magyarorszá
gon. Nem áltatjuk magunkat, sem az olva
sót azzal, hogy ez a kép teljes, még kevésbé 
pedig azzal, hogy objektív lesz.

A szerkesztőket dicséri, hogy a nehézsé
gek ellenére képesek voltak rendet találni, 
illetőleg teremteni a különböző tudomány- 
területeket képviselő írásokból álló anyag
ban. Az általuk megállapított 20 témakör 
(I. kötet: etnolingvisztika, fordítástudomány, 
generatív nyelvészet, leíró nyelvészet, lexi- 
kológiai/lexikográfia, nyelvfilozófia, nyelv
pedagógia, nyelvpolitika, nyelvtörténet, or
szágismeret; II. kötet: pragmatika, pszicho- 
lingvisztika, stilisztika, szaknyelvkutatás, 
számítógépes nyelvészet, szemiotika, szó-
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ciolingvisztika, szövegnyelvészet, tudomány
politika) - az országismeret kivételével - 
mind része a „klasszikus” vagy alkalmazott 
nyelvészet nómenklatúrájának, s ebben a 
minőségében jól használható útmutatóként 
szolgál az olvasónak.

Minden egyes írásra nem reflektálhatunk, 
ami nem jelenti azt, hogy az említetlenül 
hagyott írások ne volnának értékesek, csu
pán annyit jelez, hogy a horizontnak azokat 
a pontjait foglalják el, amelyek látószögün
kön kívül esnek, s ezért róluk érdemlegeset 
nem tudunk mondani.

Az „Etnolingvisztika” címszava alatt sze
replő írások közül 3 cikket tartunk fontosnak 
megemlíteni. Banczerowski Janusz Néhány 
megjegyzés a világ nyelvi képei közötti elté
résekről (I. 9-12) és Simigné Fenyő Sarolta 
A színnevekkel kapcsolatos antropológiai és 
nyelvészeti kutatások (I. 32-36) a nyelvésze
ti alapkutatások legmodernebb paradig
májához, a kognitív nyelvészethez kapcso
lódnak, s közölnek érdemleges információt 
a címben jelzett témákról. E két cikk mon
danivalóját úgy lehetne egyetlen mondatban 
összegezni, hogy az egyes nyelvek, noha 
ugyanazt a világot „nézik”, nem ugyanazt 
„látják” belőle. Hidasi Judit írása, A kultú
raközi kompetencia kialakulásának folyama
táról (I. 13—24) nagyvonalúan vázolja föl 
azokat a kereteket, amelyekben kultúraközi 
kompetenciáról, a nyelvész vágyának e kí
vánatos, de sokszor elérhetetlen tárgyáról 
gondolkozni lehet és érdemes.

A „Fordítástudomány” címszó kifejezet
ten alkalmazott nyelvészeti diszciplínára 
utal. Az itt szereplő 5 írás mellé sorolható 
még a II. kötet „Szociolingvisztika” fejeze
tében szerepeltetett Lanstyák István tanul
mány is, Utazás a fordítás körül (Kétnyel
vűség és nyelvköziség, független és függő 
szövegalkotás) (II. 535-543), különös tekin
tettel a szerző fordításról vallott „eretnek” 
nézeteire, amelyek újítólag hathatnak a for
dítástudomány egyébként sem régi diszcip
línájára. Két tanulmányt is olvashatunk e 
címszó alatt Cs. Jónás Erzsébettől. A Pszi- 
cholingvisztika és fordítás című írás a mű

fordítás, szövegértés és szövegértelmezés 
kérdéseit vizsgálja pszicholingvisztikai né
zőpontból. Örkény István egyik egypercesé
nek orosz fordítását, valamint egy Viktor Je- 
rofejev-írás eredeti és magyarra fordított vál
tozatát elemezve a szerző azt hangsúlyozza, 
hogy a befogadó kultúrában az egyes jelöl
tekről kialakított képek, sztereotípiák, kul
turális asszociációk milyen mértékben befo
lyásolják a fordítók által választott nyelvi 
megoldásokat és a fordítással keletkezett mű 
szemiotikái rétegeit. Cs. Jónás Erzsébet má
sik tanulmányában Ratkó József Viszockij- 
fordításait vizsgálva kifejti, hogy a két köl
tő hasonló lelki alkata, attitűdje és közös 
sorshelyzete olyan párhuzamokat teremt, 
amelyek nemcsak a műfordítás hitelességét 
növelik, hanem a műfordító Ratkó József 
eredeti verseire is hatással lehettek. Kenessei 
Andrea angol nyelvű tanulmánya (Do the 
interpretation support the poet's opinion 
about the translation of her poems?) a vers
fordítás kérdéseiről értekezik az egyenérté
kűség szempontjából. A szerző, felhasznál
va bölcsészhallgatók értelmezéseit, az ere
deti vers költőjének és a műfordítónak a 
véleményét is, kimutatja, hogy milyen jelen
tésbeli és pragmatikai eltolódások jönnek 
létre a célnyelvi szövegben. Klaudy Kinga 
tanulmányában (Az implicitációról) arról ol
vashatunk, hogy a fordítási műveletek szint
jén az implicitáció logikailag az explicitáció 
ellentéte, és azt várnánk, hogy ezek szim
metrikus módon érvényesülnek, azaz ha az 
egyik irányba (pl. az angol-magyar) irányú 
fordításban explicitáció történik, akkor az 
ezzel ellentétes irányú fordításban implici
táció érvényesüljön. Klaudy Kinga érdeme, 
hogy kimutatja: az explicitáció és az impli
citáció között aszimmetrikus viszonyt téte
lezhetünk, és ez valószínűleg univerzális for
dítási jelenség. A fordítástudományi fejeze
tet Ortutay Katalin tanulmánya zárja (Média 
fordítás - a modem kor kihívása). A szerző 
miután megkísérli az elektronikus sajtóban 
érvényesülő sokféle nyelvi közvetítés mód
szereit tipologizálni, a szinkronizálás és a 
feliratozás kérdésével foglalkozik részlete-
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sebben. A két fajta közvetítési mód komplex 
jellegét fejtegetve, Ortutay Katalin a felirato
zás és a nyelvtanulás összefüggéseit is érinti.

A klasszikus nyelvészeti alapkutatás kö
zelmúltjának szelleme köszönt ránk a „Ge
neratív nyelvészet” fejezet cikkeiből. Alberti 
Gábor - Medve Anna írása, Ellipsis in Hun
garian Coordinated Sentence Structures (I. 
81-100) aprólékosan kidolgozott apparátus
sal tárgyalja az ellipszis bizonyos eseteit, 
amelyek leginkább a stilisztikából ismert 
alakzattal, a párhuzamosság egyik alfajával, 
a közölés („Toldi is álmában csehen győze- 
delmet / És nyert a királytól vétkéért ke
gyelmet”) különféle változataival mutatnak 
rokonságot. Ahogy a probléma maga, az el
lipszis az olvasótól nagy figyelmet, a meg
oldására tett kísérlet a szerzőktől éppen ezért 
több (ön)fegyelmet érdemel. A tapasztalat 
ugyanis azt mutatja, hogy minél kisebb a 
technikai apparátus, annál nagyobb megér
tést remélhetünk. Bánréti Zoltán cikke, A 
nyelvtani rendszer gazdaságossága és a 
nyelvi feladatmegoldó stratégia gazdaságos
sága (I. 101-113) a címben jelzett tulajdon
ságokat afáziás betegek mesterségesen elő
hívott megnyilatkozásain keresztül vizsgál
ja. A tesztek megszerkesztése lényegében 
szintén a párhuzamosság elvére van alapoz
va, amennyiben a célmondat és a - páciens 
által - megismételt mondat közötti részleges 
párhuzamosságtól a teljes párhuzamosságig 
terjedő skálán lehet lemérni a nyelvtan és a 
nyelvi feldolgozó-produkciós rendszer gaz
daságosságának a mértékét. Ebben a keret
ben szemlélve a topikalizáció nem más, mint 
a páciens törekvése arra, hogy a lehető leg
kevesebb energia ráfordításával, azaz a leg
gazdaságosabban csatlakozzon a beszédbe
li partner nyelvi megnyilatkozásához, azaz 
a célmondathoz. Még az afáziás beszélők 
megnyilatkozásai is megerősítik azt a ma
gyar nyelvre igazolt tételt, hogy benne „el
vileg bármely szószerkezet kimozgatható az 
ige mögül, a VP-beli pozíciójából, és ezek az 
előre helyezett szerkezetek preverbális po
zícióba kerülnek, így a topik tartományba is. 
Bizonyítékok vannak arra, mely szerint a

magyarban az alanynak nincsen egy, megha
tározott szintaktikai pozíciója a mondatban 
(É. Kiss 2002). A nominatívuszi jegygyei 
rendelkező alany pozíciója helyett a magyar
ban egy rekurzív módon újraírható, megis
mételhető topik pozícióval, illetve pozí
ciókkal kell számolnunk. A magyar mon
dattan szabályai a mondat topikjainak 
pozícióira vonatkoznak. Ez azzal a következ
ménnyel jár, hogy a magyar topikja a leg
különbözőbb thematikus szerepeket hordoz
hatja, nem csak ágens vagy experies lehet a 
topik, hanem eszköz, hely, cél, téma, páci
ens és mások. A mondat topikja által hordo
zott thematikus szerep változatossága egy
általán nem érinti a mondat grammatika- 
litását” (i. m. 108). E néhány sor a magyar 
mondat egy lényeges sajátosságának igen 
találó és tömör jellemzése. - A „Generatív 
nyelvészet” címszava alá sorolták a szer
kesztők Szentgyörgyi Szilárd cikkét, A /v/és 
a magyar zöngésségi hasonulás újabb 
optimalitáselméleti elemzése (I. 114-128) 
című írását. Úgy látszik, a /v/ nem szűnik 
meg vonzani a nyelvészek érdeklődését, ami
nek e hang kétarcúsága lehet az oka, hogy ti. 
diszkrepancia áll fönn e hang fonetikai ter
mészete és fonológiai funkciója között - más 
nyelvek mellett - a magyarban is. Szentgyör
gyi Szilárd új megközelítésben - az optima- 
litáselmélet segítségével - próbálja megma
gyarázni a /v/ rejtélyét - szerintünk nem si
kertelenül.

A nyelvészeti alapkutatáshoz tartoznak a 
„Leíró nyelvészet” és a „Lexikológia/Lexi- 
kográfia” fejezetcím alá sorolt írások is. Az 
előbbi fejezetben szereplő Goldman Leonó
ra rövid, de velős írása, a Magyar hangután
zó igék képzőrendszerének etnometodológiai 
jelentősége (I. 135-137) mond érdemleges 
dolgokat a címben foglaltakról, és jelzi a 
kérdés kognitív hátterét. Nem érdektelen az 
utóbbi fejezetcím alatt Howard Jackson cik
ke, Hungarian Loanwords in the Ojxford] 
Ejnglish] Dictionary] (I. 152-160) sem, 
elsősorban azonban nem nyelvészeti, hanem 
kultúrtörténeti, éspedig mindenekelőtt etno- 
centrikus szempontból, hogy ti. mi, magya-
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rok milyen nyomot hagytunk az angol nyelv 
világában. A 63 címszóból a legnagyobb szá
mú tételcsoportot (28) a - személyekhez, 
földrajzi nevekhez kapcsolódó - ásvány-, 
kór- és találmány-elnevezések alkotják, ame
lyek legtöbbjének magyar eredetéről az 
angolok persze nem is tudnak; bennünk 
azonban táplálhatja azt a hitet, hogy minket, 
magyarokat „tudósaink, feltalálóink és fel
fedezőink” jóvoltából ismer a világ, ha is
mer. De még mi, magyarok sem gondolnánk, 
hogy pl. a pilsenite ásványnév nem a cseh
országi német Pilsen helynévből, hanem a 
magyarországi német helynévből, Deutsch- 
Pilsenből (magyar neve Nagybörzsöny) szár
mazik.

A „Nyelvpedagógia” és „Nyelvpolitika” 
fejezetcímek alkalmazott nyelvészeti témá
kat sejtetnek. És valóban az itt szereplő 16 
cikk közül 11 (Bakonyi Istváné, Bárdos Je
nőé, B. Fejes Kataliné, Budai Lászlóé, Gal
góczi Lászlóné, Gömöry Kornéliáé, Tóth 
Marianné, Vajnai Jánosé, Szilágyi Anikóé, 
Szóka Bernadetté) kifejezetten alkalmazott 
nyelvészeti természetű írás. Számunkra 
mégis az alkalmazott nyelvészethez csak 
lazán kapcsolódó írások, Gombos József A 
finnugor nyelvrokonság tényére alapozó 
szimbolikus történelmi párhuzamok (avagy 
a csillagválasztás romantikája és az ökrös
szekérvalósága) (1.257-260), Szilágyi Ani
kó Die Ungarndeutschen als Sprachinsel
gemeinschaft (1.274-283), Szóka Bernadett 
Kétnyelvűség a svájci Ticino kantonban (I. 
284-287), különösképpen pedig - rejtett ma
gyar vonatkozásai miatt - Pintér Márta Nem
zet, kultúra és nyelv a 19. század végi Íror
szágban című írásai jelentettek valódi újdon
ságot.

A „Nyelvtörténet” fejezetben kapott he
lyet Galgóczi László A nyelvi agresszió dia- 
kron formái: Szidalmak című dolgozata (I. 
296-301). Egyéb adatok között nagy meg
nyugvással olvastuk az 1585-ből származó 
feljegyzést, hogy „Curua felesegwnek zidta 
Istuan Mihalt, Mihalis valtigh zidta Istuant, 
de Istuan Jobban zidta...” az örökké pótol
hatatlan hiány ellenére is, hogy ti. már nem

tudhatjuk soha meg, hogyan szidta voltakép
pen „Mihalis...Istuant”. Megnyugodtunk, 
mert az eltelt négy évszázad pusztításai, tö
rök-, tatár-, német-, oroszdúlás sem volt elég 
arra, hogy a magyar nyelv szidalomtárának 
- nemzeti kincsünknek - diakron formáiban 
nagyobb kárt tegyen, amint azt a változatla
nul élő szinkron kifejezés, curua felesegw 
mutatja, még ha az inkriminált frázis ebben 
a formájában valószínűleg nem nyeri is el az 
Akadémia Helyesírási Bizottságának jóvá
hagyását.

A „Pszicholingvisztika” fejezet írásai kö
zött van egy kifejezetten alkalmazott nyel
vészeti témájú csoport, amelynek közös ne
vezője a gyermeknyelv-kutatás - lehetne. 
Gósy Mária írása, Az intonáció jelentésmeg- 
különböztető funkciója gyermekek észlelésé
ben (II. 365-372) világos kérdésfeltevésével 
és reá adott nem kevésbé világos válaszai
val mutat rá az intonáció különösen nagy 
fontosságára a nyelvelsajátítás kezdeti fázi
saiban. A fejezet 12 írása közül 7 kifejezet
ten vagy közvetve gyermeknyelvi vizsgála
tokról szól. Kétnyelvűséggel kapcsolatos ku
tatások eredményeit mutatják be Mikes 
Melánia Kétnyelvű, német-magyar beszél
getések egy magyar ajkú kisfiúval (II. 411- 
418), Simon Orsolya Anyanyelvi és idegen 
nyelvi percepciós működések összefüggései 
az általános iskolában (II. 437—449), Jozef 
Stefánik Language Competence of Young 
Bilinguals (II. 450-455), Vanconé Kremmer 
Ildikó Adalékok a tárgyeset elsajátításához 
a magyar és a szlovák nyelvben (II. 456-462) 
című cikkeikben.

A „Stilisztika”, „Szaknyelvkutatás”, „Szá
mítógépes nyelvészet”, „Szemiotika”, „Szo- 
ciolingvisztika”, „Szövegnyelvészet”, „Teo- 
lingvisztika”, „Tudománypolitika” fejezet
címek alatt szereplő cikkek közül nagy 
érdeklődéssel olvastuk Horváth Brigitta írá
sát, A jelnyelvkutatás módszertanát (II. 504- 
511), annál is inkább, mert voltaképpen ez 
is a kötetek kétnyelvűség-profilját erősíti. 
Békési Imre cikke, Clustering (II. 557-562), 
a jeles szerző régóta folytatott szövegnyel
vészeti munkásságának egyfajta összefogta-
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lása - a nemzetközi nyelvésztársadalom szá
mára. Nagy L. János, Weöres Sándor költé
szetének ismert kutatója a költő Valse triste 
című versének prozódiai elemzését adja (II. 
568-571). Szépe György - Szűcs Tibor A 
pécsi magyar mint idegen nyelv / hungaro
lógia program alkalmazott nyelvészeti kere
tei című írása (II. 593-599) annak a fárad
hatatlan igyekezetnek a legújabb bizonyíté
ka, amellyel a szenior szerző, Szépe György 
egész életében buzgólkodott annak érdeké
ben, hogy a magyar nyelvészet, s benne az 
alkalmazott nyelvészet oktatása megfelelő 
intézményi kereteket kapjon. Szépe György 
volt a PTE Nyelvtudományi Tanszékének az 
alapítója, a magyar nyelvészet e kötetekben 
is megnyilvánuló „pécsi iskolájának” mes
tere és mentora, és ebbéli törekvésének leg
újabb eredménye a jelen írásban ismertetett 
a PTE és a BBI által vezetett közös hunga
rológiai program is.

Hasznos információkkal szolgál a II. kö
tetet záró három írás: a jubiláns szakmai élet
útja (szerkesztette Navracsics Judit) (II. 600- 
601), továbbá válogatott publikációi (szer
kesztette Seres Judit közreműködésével 
Navracsics Judit) (II. 602-608), valamint a 
kötetek szerzőit ismertető „Nyelvészportrék 
2004” (szerkesztette Tóth Szergej) (II. 609- 
621), végül az őket követő névmutató (II. 
622-628) és tárgymutató (II. 629-632).

A jól körülhatárolható alapkutatás mellett 
mi az, ami segítségére lehet az alkalmazott 
nyelvésznek, hogy kutatásai közölhető, má
sok által hasznosítható, azaz megbízható 
eredményeket hozzanak? Erre a kérdésre ad 
választ a két kötet bennünket legjobban meg
ragadó írása, Albert Sándor „Mindig el tud
ja dönteni... ” (1.187-193), amelynek a szer
kesztők - egyedüli írásként és találóan - a 
,,Nyelvfilozófia” címszó alatt találtak helyet 
az I. kötetben. Albert Sándor arra figyelmez
tet, hogy nyelvészként se dőljünk be a köz
helyes gondolkozásnak, kutatóként is őriz
zük meg szkepszisünket mindennel és min
denkivel, még magunkkal szemben is, hogy 
ne feledkezzünk meg a mértékről. Mérték
tudat és önkorlátozás nélkül ugyanis nincs

tudományos megismerés, ezek birtokában 
viszont még az alkalmazott nyelvészet süp- 
pedékes talaján is biztosan megállhatjuk he
lyünket.

Benő' Attila - Simoncsics Péter

Adamikné Jászó Anna
33 téma a szövegértő 
olvasás fejlesztésére 
Holnap Kiadó, 2004.

A szövegértő olvasás problémája az OECD 
által kezdeményezett PISA 2000 vizsgálat 
óta, a magyar 15 évesek lehangoló teljesít
ményének elemzése nyomán erősen foglal
koztatja a szakmai közvéleményt. A „PISA- 
sokk” nyomán mára már több kiváló oktatási 
segédanyag jelent meg a különböző korosz
tályú tanulók számára szövegértési képessé
geik megalapozásához és fejlesztéséhez, a 
korábbiakhoz képest hangsúlyosabban kö
zéppontba állítva az önálló tanuláshoz és isme
retszerzéshez szüksége tudás megalapozását, 
valamint az olvasóvá nevelés célkitűzését.

A. Jászó Anna kötetének összeállítását 
egyidejűleg több célkitűzés is motiválta. 
1) Úgy kísérli meg fejleszteni a szövegértő 
olvasást, hogy ügyel a fokozatosságra, va
gyis arra, hogy az olvasás különböző szint
jei: a szó szerinti, az értelmező, a kritikai és 
a kreatív olvasás fejlesztése egyaránt, arányo
san, az elemzett szöveg jellegét szem előtt 
tartva szerepeljen az összeállításban. 2) A 33 
téma köré csoportosított, nagyobbrészt szép
irodalmi, de egyéb műfajoknak is helyet adó 
válogatással megkísérli elmélyíteni a közép
iskolai irodalmi anyagot: vagy a tananyag
ként szereplő szerzők műveinek a kiegészí
tésével, vagy azok valamely esszérészlettel 
bemutatott elemzésével, vagy egyéb szer
zők, esszéírók alkotásainak a feldolgoztatá
sával. 3) S végül, de nem utolsósorban, nem 
titkolt szándéka a szerzőnek az olvasás meg
szerettetése, az alkotó és az olvasó lelküle- 
tének közelítése a Tóth Árpád-i „lélektől lé
lekig” szóló üzenetközvetítés jegyében.


