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Apécsi egyetem kiadásában megjelent kötet tisz-

telgés Ádám Antal nyugalmazott alkotmánybíró

elôtt, aki ötvenegy éve kötôdik az ottani jogi karhoz.

Petrétei József, a kötet szerkesztôje, átfogó életrajzi

esszében mutatja be Ádám életútját és szakmai pá-

lyáját. A születésének hetvenedik évfordulóját ün-

neplô professzor a közjogtudomány és az alkotmány-

jog egyik legnépszerûbb és talán a legtöbbet publiká-

ló képviselôje. Az emlékkönyv felsorolja Ádám Antal

eddig megjelent monográfiáit, egyetemi jegyzeteit,

tanulmányait és szemlecikkeit, valamint az ô szer-

kesztésében megjelent tudományos és ismeretter-

jesztô könyveket.

A kötetben huszonegy tanulmány olvasható elis-

mert hazai közjogászoktól, és írásával köszönti a jubi-

láns professzort Patrice Gélárd, a Nemzetközi Alkot-

mányjogi Társaság Díszelnöke, Heinz Schäffer bécsi

és Heinrich Scholler müncheni egyetemi tanár is. A

Fundamentum olvasóinak figyelmébe ajánljuk minde-

nekelôtt Holló András Az Alkotmánybíróság viszonya az
alkotmányhoz címû dolgozatát, Petrétei József A jogsza-
bályok érvényessége és hatályossága a magyar Alkotmánybí-
róság gyakorlatában címû leíró tanulmányát, Rácz Atti-

la Alapvetô jogok és jogforrások címû áttekintését, Szikin-

ger István Alkotmánybíráskodás és rendvédelem címû írá-

sát, valamint Takács Albert A jogértelmezés útjai a jogbiz-
tonság és az alkotmányosság felé címû tanulmányát.

(Dialóg Campus Kiadó,
Budapest–Pécs, 2000. 

353 oldal, á.n.)

LUDASSY MÁRIA: 
ELHISZEM, MERT ÉSSZERÛ

Az emberi jogok modern felfogásának szülôhelyé-

re és „szülôatyjaihoz” kalauzol el Ludassy Mária

tanulmánykötete, az „Elhiszem, mert ésszerû” címet

viselô könyv. Felvonul itt minden szerzô és minden

gondolat, aki és ami csak számít, a felvilágosodás

szinte összes jelese Hobbes-tôl Condorcet-en és

Rousseau-n át Benjamin Constantig, hogy példázza a

múlt vizein hajótúrára invitált olvasónak a parafrazált

mondást, miszerint van új a nap alatt, csak éppen már

régen feltalálták. A kérdések ugyanis, amelyeket Lu-

dassy könyvében a tizennyolcadik és tizenkilencedik

század fordulóévtizedei szellemi áramlatainak segít-

ségével körbejár, mondhatni napi aktualitásúak, és ha

egyáltalán van remény a hozzávetôleges felelet meg-

adására, ahhoz nagyban segíthetnek a felvilágosodás

képviselôi, akik a mai napig rányomják bélyegüket az

emberiség legutóbbi kétszáz évének válaszkísérlete-

ire

Egy rövid ajánlás csupán egyetlen kiragadott példá-

val támaszthatja alá mindezt, legyen pedig ez az Egye-

temes erkölcs versus etikai relativizmus címû írás,

amely a francia felvilágosodás a multikulturalizmus és

az emberjogi univerzalizmus válaszútján alcímet és té-

mamegjelölést viseli. Az erkölcsi eszmék egyetemessé-

ge elvének igazolási kísérleteit nyomon követve Lu-

dassy arról ír, hogy a „multikulturalitás” ama formája,

mely a más kultúrák tiszteletét, sôt szeretetét az egye-

temes emberi jogok korrelátumaként kezelte volna, is-

meretlen a francia felvilágosodás filozófusai számára.

Majd így zárja írását: „Az igazi kihívást nem az jelentet-

te az emberi jogi univerzalizmus számára, hogy vannak

más kultúrák, amelyek még nem jutottak el az emberi

méltóság tiszteletének kulturális szintjére, hanem an-

nak proklamálása, hogy az emberi jogok egyetemessé-

gének elve is csak egyike (még csak nem is a legálta-

lánosabbika) a versengô kulturális szervezôelveknek...

Voltaire-t parafrazálva: ha nem létezik egyetemes érvé-

nyességû emberi-jogi norma, fel kell találnunk.”

Ismerôs gondolat. A XXI. század küszöbén az eu-

roatlanti világ a jelek szerint nem kevesebbel próbál-

kozik, mint annak bebizonyításával és elfogadtatásá-

val, hogy ez a norma már feltaláltatott és egyetemes

alkalmazásának akadályai az útból eltávolítandók

(Osiris Kiadó, 
Budapest, 1999

211 oldal, 1480 forint)

MIKLÓS KONTRA, ROBERT PHILLIPSON,
TORE SKUTNABB-KANGAS AND TIBOR
VÁRADY (SZERK.): LANGUAGE: A RIGHT

AND A RESOURCE. APPROACHING 
LINGUISTIC HUMAN RIGHTS

Anyelvi jogok érvényesülése nem csupán az egyik

legfontosabb alapvetô emberi szükséglet, az ön-

azonosság megôrzésének elôfeltétele, de a hideghá-

ború utáni nemzetközi közösség egyik fontos problé-

mája is, hiszen a különbözô nyelvi közösségek békés
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együttélése nagyon is szükséges az államok stabilitá-

sának fenntartásához. Így nem véletlen a nyelvi em-

beri jogok kérdése iránt egyre nagyobb a tudományos

érdeklôdés.

1997 októberében Budapesten, a Közép-Európai

Egyetem Emberi Jogi Programja és az MTA Nyelvtu-

dományi Intézete szervezésében széles körû nemzet-

közi konferenciát tartottak, amelynek tárgya a nyelvi

jogok koncepcionális problémái mellett, azok tényle-

ges érvényesülése volt. Ennek a konferenciának az

anyaga jelent meg könyv formában Kontra Miklós, Ro-

bert Phillipson, Tore Skutnabb-Kangas és Várady Ti-

bor szerkesztésében, a jog, a szociológia és a pedagó-

gia, illetve a nyelvtudomány érintkezô területei mûve-

lôinek tanulmányait közzétéve. Igen érdekes írás ol-

vasható a kötetben többek között a balti államok és

Kanada nyelvi helyzetérôl, a kurd nyelvû égi televízi-

ós csatorna szerepérôl, a nemzetközi kereskedelmi jog

(WTO, EU) hatásáról a nyelvi jogokra a határokon át-

nyúló média szabályozása révén, a roma és a siket jel-

nyelv használatának súlyos helyzetérôl Magyarorszá-

gon, az angol mint globális nyelv terjedésérôl .

A kötet tanulmányai világossá teszik, hogy a nyelv

mint társadalmi erôforrás és a nyelvhasználat mint

emberi jog felfogása egymást kiegészítheti. A nyelv

mint kulturális tôke ugyanis nem zárja ki a nyelvi jo-

gok elismerését és tiszteletben tartásáért foytatott

küzdelmet, sôt meggyôzô erôvel bírhat a nyelvi több-

ség egyetértésének megszerzése során. A másik alap-

vetô tanulság az, hogy a nyelvi emberi jogok fogalmi

rendszerének egyértelmûvé tételéhez alapos multi-

diszciplináris kutatásokra van szükség, ez az, ami le-

hetôvé teszi, hogy a kérdéssel foglalkozó jogászok és

nyelv-, illetve társadalom-tudósok egy nyelvet beszél-

jenek. Ez az „egynyelvûség” a nyelvi pluralizmus ér-

vényesülésének egyik elôfeltétele. 

(CEU Press, 
Budapest, 1999, 

346 oldal, 4795 forint)

KONTRA MIKLÓS: 
KÖZÉRDEKÛ NYELVÉSZET

Atudománynak csak kárára van, ha beleártja ma-

gát a társadalmat érdeklô, izgató kérdésekbe –

idézi az elterjedt véleményt könyve bevezetôjében

Kontra Miklós, a Közérdekû nyelvészet címû kötet

szerzôje. Természetesen, egyet nem értôleg. S

hogy ô mennyire másként gondolja, arra ékes bizo-

nyíték ez a tetszetôs könyvecske, amelynek tanul-

mányai mással sem foglalkoznak, mint a társadal-

mat érdeklô, izgató kérdésekkel. Olyanokkal, mint

hogy kell-e félni a ‘kétnyelvû oktatástól”, lehet-e

tisztán beszélni magyarul, tudnak-e magyarul a chi-

cagói magyarok, vagy hogyan függ össze az angol

nyelvi, kulturális imperializmus és a magyar tanár-

képzés.

Emberi jogi folyóiratban azonban e nagyon is idô-

szerû és újszerûen feldolgozott témák miatt még

nem volna indokolt az olvasók figyelmébe ajánlani

Kontra Miklós írásait. Ám nagyon is idevalóvá teszi a

kötetet a Nyelv és jog címû fejezet, amelynek egyik

írása a tannyelvi diszkrimináció és a cigány munka-

nélküliség összefüggéseit tárja fel (elôször a Funda-

mentum 1997/2. számában jelent meg, sajnálatos

módon ott – a szerkesztô hibájából – lábjegyzetek

nélkül), a másik pedig magyar vonatkozású széljegy-

zeteket fûz a nyelvi jogok egyetemes nyilatkozatá-

hoz. Mindkettô a társadalomkutató ténytisztelô kér-

lelhetetlenségével mutatja be, mennyire esnek egy-

be vagy térnek el egymástól a hazai kisebbségi jogi

gyakorlatról élô elképzelések és a valóság. Mint a

szerzô írja, ‘amikor a hazai kisebbségek jónak mon-

dott helyzetérôl esik szó, senki se gondol/utal a cigá-

nyokra. És erre jó oka is van, hiszen cigányságunk

anyanyelvi oktatási jogai, ha a kodifikáció szintjén

nem is térnek el például a hazai németek jogaitól, az

érvényesítésben/érvényesíthetôségben messze elma-

radnak azoktól. A magyarországi cigányok egy részét

tannyelvi diszkrimináció sújtja, ami eleve munkanél-

küliségre ítéli ôket. A diszkrimináció ‘megindoklásá-

ban’ nálunk sem ismeretlen az az érv, hogy ‘nincs

irodalmi nyelvük, túl sok nyelvjárást beszélnek, egy-

mást sem értik’. Ezt a mai Magyarországon még sza-

lonképes érvet nevezi a Barcelonai Nyilatkozat elfo-

gadhatatlannak.”

És ez az a helyzet, amely a nyelvtudomány mûve-

lôjét is arra indítja, hogy folyamatosan beleártsa magát

a társadalmat érdeklô, izgató, ilyen és ehhez hasonló

kérdésekbe.

(Osiris Kiadó, 
Budapest, 1999,

162 oldal, 98o forint)


