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A kolozsvári egyetem Magyar Nyelvészeti Tanszékének fiatal mun-
katársai egymás után szerzik meg a tudományos fokozatot, egymás után 
készítik el, védik meg és adják közre disszertációjukat. Ha a Kriterion 
kiadónál azonos szürke köntösben s méretben megjelent disszertáció-
kat kézbe vesszük, fellapozzuk, akkor azt látjuk, hogy a Tanszék idő-
sebb, tapasztaltabb dolgozóinak, tanszékvezetőjének irányításával ké-
szült dolgozatok egytől-egyik beleillenek egy szélesebb, tágabb megfo-
galmazású koncepcióba: a romániai magyar nyelvjárásokkal foglalkoz-
nak. Ki végezné el ezt a fontos és más nyelvtudományi ágazatok szá-
mára is hasznos eredményekkel járó munkát, ha nem ők? Több haszon-
nal járnak ezek a gondos és aprólékos kutatásokra épülő, modern mód-
szerekkel, a fonológia már kikristályosodott elméletei és módszertani 
elveinek felhasználásával készült munkák, mintha csak elméleteket gyár-
tanának szerzőik. Az elméletek rövid, kérész életűek, viszont a több év 
szorgalmas kutatómunkájával, különféle módon (magnetofonfelvétel, 
kérdőív felhasználásával, szöveggyűjtéssel) gyűjtött s ellenőrzött adatok 
tömegére épülő eredmények időtállók. Megtörténhet ugyan, hogy a kö-
vetkeztetések kiigazításra, átfogalmazásra szorulnak, az adatok azonban 
akkor is örökbecsűek. 

A romániai magyar nyelvjárások szinkron jellegű leírása során ezek 
a disszertációk többnyire az egyes nyelvjárások magánhangzórendszeré-
nek adják kiváló feldolgozását. Azért foglalkoznak ezzel, mert a magyar 
nyelvjárások elsősorban hangállományukat tekintve különíthetők el, ti-
pizálhatók. A disszertációk sorában ilyen tárgyú volt Teiszler Pál: 
A Nagykároly környéki magyar nyelvjárás magánhangzó-rendszere, 
1973, Lakó Elemér: A kalotaszegi nyelvjárás magánhangzó-rendszere, 
1974, és legutóbb Vöő István: A bánsági magyar nyelvjárások magán-
hangzó-rendszere, 1975. 

Mind a három mű — Szabó T. Attila, Márton Gyula és Gálffy Mó-
zes mentorok felfogását, valamint a szerzők egyéni meggyőződését is 
tükrözve — a magyar nyelvtudományi hagyományokra támaszkodik és a 
modern nemzetközi fonológiai kutatások lehiggadt, gyakorlatban is hasz-
nosíthatónak bizonyult eredményeire épít. Bőségesen élve a statisztikai 
módszerrel is. 
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Lakó Elemér: A kalotaszegi nyelvjárás magánhangzó-rendszere című 
szinkron jellegű művében — mint ahogy a szerző az Előszóban említi 
— a nyelvjárási anyag zöme régi, a 40-es években Gálffy Mózestől, 
Márton Gyulától és Nagy Jenőtől gyűjtött anyag, amelyet az illetők 
Lakó rendelkezésére bocsátottak. (Nagyszerű példája ez a szakmai irigy-
ség hiányának, egymás segítésének s annak a felfogásnak, nem a szerző 
neve, egyéni dicsősége a fontos, hanem a mű!) A dolgozat maga is a 
régebbi, 1957-ben megvédett dolgozat lerövidített, ú j szempontok, mód-
szerek felhasználása után is lényegbevágóan változatlan szöveg. 

A szerző 1972-ben írott előszava után a Bevezetésből megismerjük 
a kalotaszegi nyelvjárásterületet, földrajzi helyét, 32 falvát, lakóit, fog-
lalkozásukat. (Mi is jól ismerjük varrottasaikat, fából faragott dísztár-
gyaikat, színpompás viseletüket, az ott készült szalmakalapokat, a világ-
híres festett cserépedényeket, bokálokat, tányérokat s nem utolsó sor-
ban ezt a szép tartású, szinte tatáros arcú, élelmes, dolgos emberfajtát, 
akik a II. Rákóczi Györgytől letelepített tatárok utódainak vallják ma-
gukat.) Ami nyelvjárásukat illeti, nyelvjárásuk rendkívül színes. A szak-
irodalomban aránylag elég sokat foglalkoztak vele, hangtanát kivéve. 

A szerző kiszállásai során az előző gyűjtőktől eltérően diftonguso-
kat is észlelt, egyes helyeken zárt e hangra, zárt a hangra talált, s arra 
a jelentős és nem mellőzhető — a mi gyakorlatunkban is tapasztalt — 
megállapításra jutott, hogy „ma már nemcsak nemek és korok szerint 
meglehetősen nagy faz eltérés], hanem gyakran ugyanannak az adat-
közlőnek az ejtésében is ingadozás észlelhető." 

Lakó Elemér Deme László A magyar nyelvjárások néhány kérdése 
c. munkájában lefektetett elvi szempontokat hasznosította disszertáció-
jában. Lakó pl. Deme elveit elfogadva nem a nyelvjárási kuriózumokat 
vadászta, hanem a nyelvjárási sajátságok mellett a nyelvjárásban meg-
levő köznyelvi és irodalmi jelenségekre is figyelt. A hangtani jelensé-
gekkel kapcsolatban fonológiai szempontok irányították Lakót: többek 
közt azt vizsgálta, fonéma-e az illető magánhangzó Kalotaszegen és mi-
lyen a megterheltség „az ideálisan beszélt irodalmi nyelvhez" képest. 
A megfeleléseket, realizációkat magából a nyelvjárásból kiindulva vizs-
gálta. A magánhangzók megterheltségének vizsgálatában viszont az iro-
dalmi nyelvi használatot is tekintetbe vette. 

A téma tárgyalása a dolgozatban a következő fejezetekben történik: 
1. A kalotaszegi nyelvjárás magánhangzói 1. a magánhangzóállo-

mány a nyelvjárás színesebb, gazdagabb, mint az irodalmi nyelv, olyan 
magánhangzói is vannak, melyek hiányzanak az irodalmi nyelvből. 

Az egyes hangok bemutatásakor a szerző kitér a hang fonetikai le-
írására, felsorolja az előfordulási pontokat megfelelő nyelvi adatokkal. 

2. A magánhangzók csoportosításáról esik szó ebben a pontban föld-
rajzi elterjedésük alapján. 

3. Kalotaszeg kisebb tájegységeit mutat ja be a szerző. A magán-
hangzók egyes falvakban tapasztalt megterheltsége alapján feltételesen 
kisebb tájegységeket vesz fel a szerző a nyelvjáráson belül tekintetbe 
véve még a szomszédos nyelvjárások hatását is és a történeti szempon-
tokat. így pl. a diftongusok alapján van egy nyugati diftongizáló és egy 
keleti monoftongizáló nyelvjárás, a nyílt e előfordulása alapján van egy 
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nyílt e-ző terület, mely egybeesik a történeti Kalotaszeggel és van egy 
nem nyílt e-ző terület. 

II. A kalotaszegi nyelvjárás magánhangzó-rendszere fonológiai elem-
zése c. fejezetben bemutatja a szerző az egyes fonémákat, variánsaikat, 
megterheltségüket. 

III. A kalotaszegi nyelvjárás magánhangzó-rendszerének jellemzése 
c. fejezetben szó esik 1. a magánhangzó rendszer sajátosságairól. Ez az 
összefoglalás a dolgozat legérdekesebb része. Itt tudjuk meg, hogy a 
nyelvjárás magánhangzó rendszere 8 rövid és 7 hosszú fonémából áll, 
azaz csak az é fonémával van több, mint az irodalmi nyelvben, viszont 
a fonémák, illetve variánsaik felhasználása más, mint a köz- és az iro-
dalmi nyelvben. Szó esik a tendenciákról is. Az irodalmi nyelvi foné-
máknak ebben a nyelvjárásban zártabb (zárt i, diftongus, zárt a) illet-
ve nyíltabb (nyílt e) megfelelőik vannak, az ö-zés nem jelentős, jel-
lemző a nyelvjárásra a hosszú magánhangzók rövid ejtése, a rövidek 
hosszabb ejtése jelentéktelen. 

2. Kalotaszeg nyelvjárása és a környező nyelvjárások tárgyalásakor 
megtudjuk, hogy vannak közös tényezők, melyek összekapcsolják a szom-
szédos nyelvjárásokkal és vannak elválasztok. 

3. Az irodalmi nyelv hatását tárgyalva a szerző megállapítja, hogy 
ez a hatás a polgárosodás eredménye, Kalotaszeg közel fekszik Kolozs-
várhoz, a vasút, piac, szórakozás, gyári munkahely, villamosítás, ennek 
következtében a rádió, televízió és a könyv mind elősegítik az irodalmi 
nyelv hatását, ami a fonémaállományban, a megfelelésekben, a megter-
heltségben jelentkezik és az ugyanazon személynél is meglevő ingado-
zásban a diglosszia következményképpen. 

A dolgozatot a diftongusok izoglosszáit mutató térkép és a román, 
német nyelvű kivonat zárja le. 

* * * 

Vöő István szűkebb hazája, a Bánság magyar nyelvjárásainak ma-
gánhangzó-rendszeréről szóló munkájában a bánsági magyar nyelvjá-
rások magánhangzói fonetikai-fonológiai rendszerének leíró-összehason-
lító bemutatását tűzi ki céljául. 

A dolgozathoz 3 éven át (1967—1970) 2—3 hónapos kutatóút során 
abszolút sűrűségű kutatóponthálózaton 63 faluban összegyűjtött anyag 
alapján fogott. Az eredmény egy bánsági nyelvatlasz és a kezükben levő 
könyv lett. 

A kutatóponthálózat északi határa a Maros, délkeleten a Nagyzsá-
mot Facsettel összekötő vonal, nyugaton és északnyugaton román—ju-
goszláv—magyar országhatár. Ez a terület a mai Temes, Krassó-Szö-
rény, Arad megye egy része. Nyelvjárási szempontból történelmi, tele-
püléstörténeti okokból igen változatos vidék. A törökdúlás következté-
ben elnéptelenedett ez a vidék is, mint a Bácska, majd a XVIII. szá-
zadban visszaszállingózott az elmenekült lakosság tgy része, a XIX. szá-
zadban pedig a nagy telepítések korában és később magyarok, németek, 
románok, szerbek, szlovákok, bolgárok hazája lett. A fent említettek 
miatt nem lehet beszélni egységes bánsági magyar nyelvjárásról. Ezen 

113 



a területen 5 nyelvjárástípus különböztethető meg: 1. ö-ző (40 község, a 
lakosság Szeged vidékéről települt), 2. é-ző (13 helység), 3. i-ző és é-ző 
(3 helység), 4. é-ző, í-ző palócos jellegű 3 település, 5. e-ző (2 falu). Az 5 
nyelvjárástípus közül négynek a magánhangzó-rendszerét mutat ja be 
a szerző 4 tipikus község nyelve alapján. 

A gyűjtés során 283 a nyelvjárást tipikusan beszélő adatszolgáltatót 
kérdezett ki Vöő István. Kérdőívvel is dolgozott, de hosszabb magneto-
fonfelvételeket is készített 30 kutatóponton azonos témáról (aratás, csép-
lés, sütés, főzés, állattenyésztés stb.) valamint népköltési termékekről. 
A kétféle gyűjtés közül — ez a mi tapasztalatunk is — a magnetofonra 
vett előadás a hangképzést illetően természetesebb, reálisabb képét adja 
a mindennapi nyelvhasználatnak. A kérdőíves gyűjtéskor parasztosnak, 
régiesnek minősítik az adatszolgáltatók a nyelvjárás sajátságait. Éppen 
ezért Vöő elkülöníti a kétféleképpen kapott adatokat. 

Ami a feldolgozás módszerét illeti, a szerző a következő lépéseket 
különbözteti meg: 1. a fonémarendszer tagjainak felfedése (képzésfo-
netikai, akusztikai szerkezet, disztinktív jegyek), 2. meg kell vizsgálni 
a disztribúciójukat, gyakoriságukat — elkülönítve a standarddal egyező 
és eltérő sajátságok rendszerét, számba kell venni a variánsokat. 3. ki 
kell mutatni az összevetett különböző részrendszerek közös rendszerbeli 
sajátságait. (Ezt megköveteli napjaink nagyfokú diglossziája és a szom-
szédos nyelvjárások hatása.) 

Az egyes fonémák bemutatásakor a szerző felsorolja a tárgyalt fo-
néma releváns jegyeit, majd a fonémák önállóságának szemléltetésére 
szó- és morfonológiai párokat sorakoztat fel, adja még a fonéma nyelv-
járástípusonként számított összes előfordulásának százalékos arányát és 
gyakorisági értékrendjét az irodalmi nyelvben való előfordulási arány-
hoz és értékrendhez viszonyítva, végül megtudjuk a fonéma realizációit 
s viszonyukat a fonéma releváns sajátságaihoz. 

A bánsági nyelvjárástípusok fonológiai rendszerének közös saját-
ságai c. fejezetben a fonémát többé nem mint az állomány tagját, egye-
det vizsgálja a szerző, hanem mint rendszertagot, a korrelációs rend-
szer tagját (hangrend, zártsági fok, ajakműködés, időtartam szerint). 
Külön szól még a morfonológiai rendszer korrelációs sajátságairól, a 
realizációs rendszerről. A fonémamegterheltség és a gyakorisági sorrend 
összefügg égéit tárgyaló fejezetben a végkövetkeztetés szinte általáno-
sítható minden nyelvjárásra „ . . . Mindezek a sajátságok azonban, ame-
lyek ma még az irodalmi nyelv hangtani szerkezetéhez viszonyított lá-
gyabb, melegebb színeket képviselik, az irodalmi nyelv hatására vissza-
szorulóban vagy éppen eltűnőiéiben vannak." 

A Függelékben statisztikai táblázatok vannak a magánhangzós fo-
némák gyakorisági sorrendjéről kérdőíves anyagban, hangfelvétel alap-
ján, majd az egyes nyelvjárástípusok kétféle statisztikája következik, 
végül a statisztikák sorát a 4 jellemző kutatópont (Magyarszentmárton, 
Fibis, Végvár, Németszentpéter) kérdőíves és hangfelvételes anyagának 
statisztikája következik. Érdekes a fonémamegfelelések és váltakozások 
táblázatai az egyes kutatópontokon. 

A 4 tipikus községből közölt nyelvjárási szövegek nagyon szépen 
szemléltetik a dolgozatban szereplő tételeket, következtetéseket. A gaz-
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dag szakirodalom és a román nyelvű összefoglalás teszi teljessé a dol-
gozatot. 

A Teiszler Pál: A nagykároly környéki magyar nyelvjárás magán-
hangzó-rendszere c. kitűnő könyvével megindult és a szinte azonos mód-
szerre, azonos szempontok szerint végzett gyűjtő és feldolgozó munka 
értékes és mindnyájunk számára hasznosítható eredményeket hozott. 
Érdemes ezekkel a tanulmányokkal közelebbről is megismerkedni. 
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Jaroslav Turcan 

RANKO BUGARSKI: 
A NYELVTUDOMÁNY 
AZ EMBERRŐL 
Beogradski IzdavaEko-grafiíki zavod, 
Beograd 1975 

Ranko Bugarski: A nyelvtudomány az emberről című könyvét nem 
olyan könnyű bemutatni, amint az ember gondolná. Azért nem, mert 
amikor erről a könyvről írunk, nem hagyhatjuk megválaszolatlanul azt 
a kérdést, hogy módszertani szempontból helyes-e összegyűjteni és könyv 
formájában kiadni különböző témájú és más-más időben írt tanulmá-
nokat. Bizonyára nem adhatunk általános érvényű választ erre a kér-
désre, de a könyvről elhangzott vita alapján igenlő a válaszunk. 
Legalábbis két ok szól emellett. Az első ok az, hogy ha nem jelentek 
volna meg a tanulmányok egy kötetben, akkor különféle, nehezebben 
hozzáférhető kiadványokban találhatnánk meg őket. A második ok az, 
hogy a könyvben szereplő tanulmányok azzal a kérdéssel foglalkoznak, 
amelyet megközelítően így fogalmazhatnánk meg: AZ EMBER ÉS 
NYELVE. 

A könyv tehát tartalmazza Ranko Bugarskinak 1964 és 1975 kö-
zött különböző kiadványokban megjelent tanulmányait, értekezéseit és 
esszéit. A könyv két részből áll. Az első rész: Nyelvtudományi irány-
zatok kilenc írásból áll. A második rész: A nyelv aspektusai nyolc írást 
foglal magába. 

A könyv első írása, Lingvisztika: tudomány az emberről a nyelv-
tudomány jellegzetességeivel és fejlődési szakaszaival foglalkozik, 
s annak helyével és szerepével a társadalomtudományok körében. 

A második írás, a Mi a strukturalizmus? az első tanulmányhoz vi-
szonyítva kevésbé általános, s a mai nyelvtudomány legjelentősebb 
irányzatával, elméletével és módszerével, a strukturalizmussal fog-
lalkozik. 

A következő három munka (Ferdinánd de Saussure lingvisztikai 
munkája; Edward Sapir, a nyelv és a kultúra kutatója; Leonard Bloom-
field) egymáshoz hasonló tanulmányok. Annak a három nyelvésznek az 
életével és munkásságával foglalkoznak, akik nemcsak koruk, hanem 
a későbbi korok nyelvészetére is hatással voltak. Ezért ezeket a tanul-
mányokat közelebbről vesszük szemügyre. 

Ferdinánd de Saussure-t, akit gyakran a strukturalista nyelvtudo-
mány megalapítójának neveznek, a lingvisztikában betöltött szerepe és 
a nyelvtudományra gyakorolt hatása szempontjából mutatja be Bu-
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garski, s érdekes, tájékoztató jellegű ismertetést ad nyelvtudományi 
munkásságának alapjairól. 

Edward Sapirt a könyvben szereplő többi nyelvésztől eltérően a ta-
nulmánykötet szerzője gyakori (eredeti műveiből vett) idézetekkel mu-
tatja be. Sapir életrajzának ismertetésén kívül alapos áttekintést szer-
zünk a nyelvészet területén végzett tevékenységéről is, s Bugarski a 
nyelvtudomány mai szemszögéből is vizsgálja Sapir munkásságát. 

Leonard Bloomfielddel a szerző többet foglalkozik mint Sapirral és 
Saussure-rel. Életrajzán és könyvein kívül az olvasó megismerkedhet 
Bloomfieldnek a nem indoeurópai nyelvek és az általános nyelvészet 
területén végzett munkásságával. Bugarski foglalkozik Bloomfield nyelv-
elméletével, a nyelvészekre gyakorolt hatásával, Bloomfield és Chomsky 
viszonyával (különösen Chomsky felfogásával Bloomfield tanításával 
szemben). 

Ki kell emelnünk, hogy Bugarski a tanulmányban röviden jellemzi 
Bloomfield legfontosabb műveit, amivel az előző tanulmányokban nem 
találkozunk. Ez azzal is magyarázható, hogy Sapir sokkal kevesebbet 
írt Bloomfieldnél (ugyanúgy Saussure is). Ezért választotta a könyv 
szerzője azt a megoldást, hogy Sapirról a műveiből vett idézetek szól-
nak. (Az idézetek vagy Sapir egyetlen könyvéből, A nyelv: bevezetés a 
beszéd tanulmányozásába — Language, An Introduction to the Study of 
Speech, New York 1949; vagy Sapir tanulmányait és írásait tartalmazó 
gyűjteményből, A kultúra, nyelv és személyiség — Culture, Language 
and Personality, Berkeley and Los Angeles 1962. származnak). Bloom-
field ilyen módon való bemutatása túlságosan terjedelmes lett volna. 

A könyv e részében levő többi tanulmány a generatív grammatiká-
ról és megalkotójáról, Noam Chomskyról szól. 

A nyelv generatív modellje című írás főként Chomsky Szintaktikai 
struktúrák (Syntactic Structures, The Hague 1957) című első könyvével 
foglalkozik és magyarázza a könyvben kifejtett gondolatot, a második 
írás pedig a Fogalmi és terminológiai észrevételek a generatív gramma-
tikáról, bővebben foglalkozik a generatív grammatikával, összehason-
lítja Saussure lingvisztikai munkásságával (nemcsak a terminológia 
szemszögéből, hanem tágabb értelemben is), majd idézi Chomsky szavait 
Saussure-ről (az 1962-ben megtartott IX. Nemzetközi Lingvisztikai Ér-
tekezleten elhangzott beszámolóból és A szintaxis elméletének aspektu-
sai — Aspects of the Theory of Syntax, Cambridge, Mass. 1968 — című 
könyvekből). Ezenkívül a szerző kifejti véleményét a transzformációs-
generatív elmélet alkalmazásának lehetőségeiről az irodalmi művek ta-
nulmányozásában. Az elképzelés egy kissé szokatlan, de érdekes, s ezért 
mindazok számára, akik irodalommal, különösen pedig irodalmi kriti-
kával foglalkoznak hasznos olvasmány ez az írás (a Delo folyóiratban 
jelent meg, XV. évfolyam, 1969, 7. szám). 

A Generatív grammatika című írás bemutatja Chomsky műveit és 
néhány követőjét, ismerteti nyelvelméletének lényegét, főleg A szintaxis 
elméletének aspektusai alapján, s néhány bírálatot Chomsky elméleté-
ről. Olvasóink számára különösen kedvező, hogy Bugarski a transzfor-
mációs-generatív elméletét néhány szerbhorvát példán is bemutatja, és 
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a bibliográfiai jegyzetekben felsorolja a szerbhorvát nyelven megjelent 
írásokat erről a kérdésről. 

A mély szerkezeti esetek grammatikája című írást tájékoztatja az 
olvasót Charles Fillmoor mélyszerkezeti grammatikájáról, amelynek lé-
nyege a generatív elemzés alkalmazása az esetrendszer vizsgálatában, 
de nem a hagyományos nyelvtan esetrendszer, hanem az ún. mélyszer-
kezeti kategóriák vizsgálatában. Fillmoor elmélete szerint ezek a kate-
góriák az események és a róluk alkotott ítéletek közötti viszonyt feje-
zik ki, s számuk a világ minden nyelvében azonos. 

A könyv második részében megjelent első írás címe A nyelvi alko-
tás mechanizmusai és dimenziói. A tanulmány részletesen tájékoztatja 
az olvasót a nyelvi alkotás számos változatáról, s figyelmeztet arra, hogy 
az is alkotás, amit gyakran nem tekintenek annak. Bugarski megemlíti, 
hogy magában a nyelv rendszerében léteznek alkotási lehetőségek, 
s végül néhány példát közöl az alkotásról különböző nyelvi szinten. 

A következő két munka abban hasonló, hogy az elméleti kérdésen 
kívül, amelyet feldolgoz, néhány tudós munkásságát is tárgyalja, akiket 
ezek a kérdések foglalkoztattak. 

A nyelvtan és a szókincs című írásban a nyelvtan és a szókincs vi-
szonyán kívül Franz Boas és Edward Sapir amerikai nyelvészek ezzel 
a kérdéssel kapcsolatos véleményéről is szó van, A nyelv mint tevékeny-
ség című írás pedig a nyelv funkcionális szempontok szerinti megköze-
lítéséről, szól, és kitér John R. Firth és B. Malinowski angol nyelvészek 
munkásságára. 

Érdekes, fordulatos írás a Nyelvi hibák című munka. A szerző meg-
állapítja a nyelvi hibák két alaptípusát — a normatív és a szituáció sze-
rinti hibákat — és az utóbbi, szituációs hibákra, amelyekről általában 
ritkábban van szó, mint a normatív hibákról, számos példát említ. 

Népszerű vélemények a nyelvről — ez a címe a könyv második ré-
szében megjelent ötödik írásnak. A szerző a nyelvészetbe be nem ava-
tottak véleményével, értékeléseivel foglalkozik. Külön figyelmet szen-
tel az egyedi nyelvről vagy nyelvjárásról, és a mások nyelvéről alkotott 
szubjektív véleményeknek. 

A város és a nyelv című esszé a szerbhorvát nyelvterület városi 
nyelvéről szól. A szerző ismerteti Vinaver nézetét a városi nyelvről és 
az ezzel kapcsolatban kialakult vitát, majd a városi nyelv jelenlegi hely-
zetével foglalkozik (illetve az 1965. évi helyzettel, amikor ez az írás meg-
jelent). Említést érdemel Bugarski 1965-ben tett megjegyzése: „Tulaj-
donképpen nem is tudjuk, hogy jelenleg hogyan beszélünk városaink-
ban" (212 old.), amely még ma, tíz év után is időszerű, mert mindeddig 
még egyetlen tanulmány sem jelent meg a korszerű városi nyelvről, bár-
melyik városról legyen is szó. 

A nyelvről és az írásról című tanulmány tájékoztatja az olvasót a 
nyelvi írásbeliség történetéről, különböző korszakok helyesírásáról, s a 
beszélt és az írott nyelv közötti eltérésekről. 

A könyv A nehezen fordítható szövegekről szóló jegyzetek című 
írással zárul, amely Joyce Finnegans Wake és Lewis Carrol Alice Cso-
daországban fordításából vett példákon mutat ja be, hogy a fordító nem 
járhat el minden esetben ugyanazon a módon. Nem szabad ugyanis csak 
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az alapgondolatot lefordítani a szöveg egyéb sajátosságának figyelem-
bevétele nélkül, hanem a szöveget több szempontból, egészében kell 
szemügyre venni. Ügyelni kell a mű stílusára is és a forrásnyelv sajá-
tosságaira, amelyből a fordító átülteti a művet. Ez a tanulmány rend-
kívül hasznos mindazoknak, akik valaha is fordítással foglalkoztak vagy 
foglalkoznak. A tanulmány első ízben az Izraz folyóirat VIII. évfolya-
mának 5. számában, 1964-ben jelent meg. 

A Nyelvtudomány az emberről című könyv, különösen első része 
hasznos bibliográfiai útbaigazítást ad az olvasónak. A tanulmány stí-
lusa gördülékeny, érthető a nyelvtudományban kevésbé jártas olvasó 
számára is. A könyv szerzője, hacsak módjában áll, a szerbhorvát nyelv-
ből veszi példáit. Végül pedig említésre méltó, hogy a könyv nagy mér-
tékben népszerűsíti a nyelvtudományt, amely mindinkább emberköz-
pontúvá válik és a valóságban él, ezért nemcsak a nyelvészeknek, hanem 
a kritikusoknak, fordítóknak, és mindazoknak ajánljuk, akik a gyakor-
latban találkoznak a nyelv e kérdéseivel. 

I 

I 
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Keck Balázs 

TÁRSADALOM ÉS NYELV 
(SZOCIOLINGVISZTIKAI 
ÍRÁSOK) 
Gondolat, Budapest 1975 

A szociolingvisztika, ez a viszonylag rövid múltra visszatekintő ha-
tártudományág napjainkban mind nagyobb teret hódít. Két évtizeddel 
ezelőtt még nem sok szó esett a szociolingvisztikáról, ma már egy nem-
zetközi folyóiraton kívül, amely ilyen témájú írásokat közöl, egyre-más-
ra jelennek meg a vele foglalkozó elméleti munkák, a kutatások ered-
ményei. így például a hatvanas években a következő jelentős szocioling-
visztikai munkák jelentek meg: Dell Hymes, Language in Culture and 
Society CA nyelv a kultúrában és a társadalomban), 1964; John J. Gum-
perz et Dell Hymes, The ethnography of comunication (A kommunikáció 
néprajza), 1964; William Bright, Sociolinguistics (Szociolingvisztika), 
1966; Stanley Lieberson, Explorations in sociolinguisztics íSzocioling-
visztikai vizsgálatok); Joshua A. Fishman, Readings in the Sociology of 
Language (Olvasmányok a nyelvszociológia köréből), 1968; Dell Hymes 
et John J. Gumperz, Directions in Sociolinguistics (Irányzatok a szocio-
lingvisztikában), 1970*. Magyarországon is megjelent néhány nyelvészeti 
kiadvány, amelyben az olvasó találkozhatott szociolingvisztikai tanul-
mányokkal, így például a Gondolat kiadásában 1973-ban megjelent 
Nyelvtudomány ma című kötetben A nyelvészet interdiszciplináris kap-
csolatai fejezetben. Nálunk a belgrádi Kultura** folyóirat egyik utóbbi 
számát kizárólag a szociolingvisztikának szentelték. 

Az idén jelent meg a Gondolat kiadásában a Társadalom és nyelv 
című antológiaszerű kötet. A kötetet Szépe György szerkesztette. 
A szerkesztői bevezetésben, amely tanulmánynak is beillik, Szépe a szo-
ciolingvisztika kialakulásának okaival, előzményeivel, fejlődésének tör-
ténetével foglalkozik, és röviden bemutatja a kötetben szereplő tanul-
mányokat. A szerkesztő a jól összeválogatott tanulmányokat témák sze-
rint csoportosította, amelyek egymáshoz kapcsolódva felölelik a szocio-
lingvisztika terén elért eddigi számottevő eredményeket. A kötetben 
nemcsak a számunkra már többé-kevésbé ismert amerikai szocioling-
visták elméleti munkái és kutatásainak eredményei szerepelnek, hanem 

* Andrée Tabouret-Keller, Equivoque du concept de linguistique dans les études 
psycholinguistiques et sociolinguistiques des situations plurilingues. 

»» Kultura, Casopis za teoriju 1 sociologiju kul ture 1 kul turnu politlku (részle-
tesebb Ismertetés a Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményeinek 22. számában). 
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a nyugat-európai társadalmi irányzatú nyelvészek és a szocialista orszá-
gokban tevékenykedő nyelvészek munkái is. 

Az első két tanulmány (Rudolf Grosse és Albrecht Neubert: Tézisek 
a marxista szociolingvisztikából és Joseph Sumpf: Nyelvészet és szocio-
lógia c. tanulmánya) általános szinten foglalkozik a marxista társa-
dalomfilozófia és a nyelvészeti, szociolingvisztikai elmélet és kutatás 
közötti kapcsolattal. A keletnémet nyelvészek programszerű tanulmá-
nyukban a szociolingvisztikát a szociológia résztudományának tekintik, 
amelynek szerepe a megfelelő és célszerű nyelvhasználat (performancia). 
„A szociolingvisztika két területet vizsgál: a) a társadalmi változatok 
hatékonyságát a közlési aktusban (illetőleg a közlési aktusok osztályá-
ban) és b) egy nyelv »társadalmi változatait« és fejlődésük szociológiai 
feltételeit". A szociolingvisztika nem az egyéni eltérésekkel, változatok-
kal foglalkozik, hanem a beszélők egyes csoportjainak nyelvében jelent-
kező sajátságos jelenségekkel, amelyek társadalmilag jelentősek. A szo-
ciolingvista egyaránt tanulmányozza az adó és a vevő szerepét a közlési 
szituációban, mivel ők hozzák létre a „szociolingvisztikai réteget", a köz-
lési szituációk alapján pedig kialakulnak a „szociolingvisztikai szférák". 
Ezeknek a jelenségeknek a feltárását követi a „szociolingvisztikai rend-
szer" leírása és a társadalomtudomány rendszerében betöltött helyének 
kijelölése. A szociolingvisztika alapvető feladatai közé tartozik a szo-
ciolektusok, (csoportnyelv, rétegnyelv, zsargon), a dialektusok (nyelvjá-
rás, tájnyelv, argó) és az irodalmi nyelv (sztenderd) vizsgálata, valamint 
használatuk, kölcsönös viszonyuk, egymásra hatásuk tanulmányozása. 
Ide tartozik még a kétnyelvűség és a diglosszia vizsgálata is. 

Joseph Sumpf, a párizsi marxista nyelvészek köréhez tartozó szo-
ciolingvista, nem választja el a szociolingvisztika terminust az etnoling-
visztikától, a nyelvszociológiától, a nyelv a kultúrában nevű mozgalom-
tól s a kommunikáció néprajzától, mert, mint mondja, mindezek a tö-
rekvések arra irányulnak, hogy a nyelvészetet és a társadalmat össze-
kössék. „A nyelv egy közvetítő folyamat középpontjában áll. A szocio-
lingvisztika, ha egyáltalán van értelme, akkor a társadalmi élet közve-
títő folyamatainak szigorúan nyelven belüli megközelítését jelenti. Űgy 
képzeljük el, hogy módszere elsősorban etnográfiai. Végül is sok tekin-
tetben az összetevők szerinti elemzés a legkidolgozottabb módszere". 

A szovjet Svejcer a szociolingvisztika időszerű kérdéseinek felvá-
zolására vállalkozott írásában. A szociolingvisztika a nyelvi rendszert 
változatosságában kutatja, nem az állandó, adott rendszerrel, hanem a 
változó, átmeneti értékekkel foglalkozik. A legfontosabb kutatási terü-
lete a nyelv társadalmi rétegeződése, a vízszintes differenciáció (területi 
dialektusok, féldialektusok és változatok) és a függőleges differenciáció 
(társadalmi és foglalkozási csoportok nyelvhasználata) vizsgálata és le-
írása. Különösen érdekesek a kétnyelvűséggel és a soknyelvűséggel kap-
csolatban tett szociolingvisztikai megfigyelései. Az egynyelvűséget, két-
nyelvűséget és többnyelvűséget a szociolingvisztikában nem használják 
egyértelműen, ezért van szükség a nemzeti és az egyéni egynyelvűség, 
illetve két- és többnyelvűség megkülönböztetésére. A kapitalista álla-
mokban Svejcer megállapítása szerint „a társadalmi életben uralkodó 
szerepet betöltő nyelv beszélői rendszerint egynyelvűek, míg a kétnyel-
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vűség elterjedtebb a többi, az elsőhöz képest alárendelt helyzetben levő 
nyelv beszélői között. Még akkor is ez a helyzet, ha formálisan egyen-
jogúak ezek a nyelvek és mindegyik állami nyelve az adott országnak." 
Példaként a belgiumi kétnyelvűséget, az „engedmény kétnyelvűséget" 
(bilinguisme de concession) és az „előrehaladási kétnyelvűséget" (bilin-
guisme de promotion) említi. 

A szociolingvisztika egyik legfontosabb feladata a nyelvpolitika, 
amelyet még nyelvépítésnek és nyelvtervezésnek is neveznek. A nyelv-
politika Svejcer szerint: „a nyelv fejlesztésére, az írásbeliség tökélete-
sítésére, irodalmi normáinak törvénybe foglalására irányul". 

Dell H. Hymes amerikai nyelvész és antropológus, akinek a nevé-
hez számos kiváló szociolingvisztikai elméleti munka és gyakorlati ku-
tatás fűződik, a beszélés néprajzával foglalkozik tanulmányában, olyan 
nyelvi viselkedéssel, amely a grammatikák és a néprajz közötti űrt tölti 
ki. „A beszélés néprajza az önálló tevékenységként felfogott beszéd 
használatával, rendszerével, szerepével s a beszédhelyzetekkel foglal-
kozik". A továbbiakban a beszéd elemzésével, a beszédeseményekkel, 
azok alkotóelemeivel, funkcióival és a beszédnek a szocializációban be-
töltött szerepével foglalkozik. Dell Hymes az emberi viselkedés olyan 
területét vizsgálja, amellyel eddig nagyon kevesen foglalkoztak, s akik 
foglalkoztak is vele, csak egyes formáit tanulmányozták. A beszédet 
mint önálló tevékenységet azonban kevéssé vizsgálják, pedig az antro-
pológia, a pszichológia s más tudományok is ú j távlatokat fedezhetnek 
fel a beszéd tanulmányozásával. 

John G. Gumperz több lingvisztikai tanulmánykötetben szereplő 
írását, A nyelvi közösségek típusai című tanulmányt is felvette a szer-
kesztő a kötetbe. Gumperz az egyszerű vadászó-gyűjtögető életmódot 
folytató kis közösségek nyelvi jelenségeitől a mai modern társadalom 
nyelvrendszere irányába halad, és sorra veszi a nyelv különféle szituá-
cióit, a nyelvhasználatot, a beszédet, annak rétegeződését. 

A nyelv társadalmi differenciálódásának problémája címmel V. M. 
Zsirmunszkij szovjet nyelvész tanulmányában a nyelv rétegeződésével 
foglalkozik. A nyelvi rétegeződés szerinte legvilágosabban a tőkés tár-
sadalomban nyilvánul meg, ahol a társadalom is differenciálódott. Zsir-
munszkij példáit a német nyelvből vette, mivel ebben a nyelvben a ré-
tegeződésre számos példa van. A szovjet nyelvész dialektusokat és fél-
dialektusokat különböztet meg. A féldialektus abban különbözik a dia-
lektustól, hogy az utóbbi kiküszöböli a dialektus „primér" jegyeit, ame-
lyek a nyelvi érintkezésben akadályt jelentenek. A nyelvi rétegeződés, 
a többféle dialektus, amely a német nyelvben különösen a feudális, szét-
tagolt társadalom korában volt jellegzetes, a modern kapitalista társa-
dalomban sem szűnt meg, „a széles néptömegek anyanyelve továbbra is 
a helyi dialektus marad, bár ezek is az irodalmi norma egyre növekvő 
hatása alá kerülnek". A nyelvi rétegeződést Zsirmunszkij számos példán 
vizsgálja és összeveti a német és olasz tipusú nyelvi sztenderdizációs 
folyamatot a Franciaországban és Angliában lejátszódó nyelvi egysége-
sítési folyamattal. 

William Bright amerikai antropológiai nyelvész a társadalmi réte-
geken belül vizsgálja a nyelv és a „kognitív orientáció" közötti össze-
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függést. Kognitív orientáción Bright világképet, értékrendszert és egyéb 
pszichológiai jelenségeket ért. Tanulmányában az indiai kasztrendszer-
rel összekapcsolódó egyes dialektuskülönbségekkel foglalkozik. India 
déli részén használatos brahmin és nem-brahmin nyelvek jelenségeit 
veti egybe. 

Max Weinreich tanulmánya, A jiddis kialakulása és változása az 
askenázi zsidóság körében, a jiddis nyelvi közösség kialakulásával, kü-
lönböző komponenseinek összeolvadásával, valamint a jiddis és a héber 
viszonyával foglalkozik a hagyományos askenázi társadalomban. Wein-
reich megállapítja, hogy a jiddis a mintegy tizenegy évszázaddal ezelőtti 
askenázi társadalom nyelveként alakult ki a rabbinikus héberből, a loez 
két változatából, a német és a szláv nyelvek sajátos hatása alapján. 
A nyelv kialakulásában a vallásnak döntő szerepe volt, a yi'dishkayt 
által meghatározott közösség terméke. A nyelvi közösség „az elfogadás 
és az elutasítás szigorú folyamatának vetette alá" a nyelvet, s Weinreich 
számos példával illusztrálja ezt a folyamatot, annak mind nyelvi, mind 
nyelven kívüli okait. 

A nyelvi változás mechanizmusával foglalkozik William Labov ta-
nulmánya. Egy kis atlanti-óceáni szigeten, Martha-s Vineyard-on és New 
York városában végzett nyelvi, elsősorban hangváltozásokkal kapcso-
latos megfigyeléseit, megállapításait közli az amerikai nyelvszociológus, 
A két közösség nyelvi változásainak megfigyelése után megállapítja, 
hogy a hangváltozások többnyire a beszédközösség alcsoportjaiban kez-
dődnek azzal, hogy a csoport minden tagja használni kezdi a megvál-
tozott nyelvi struktúrát. Az alcsoportot követő nemzedékek túlteljesítik 
az elődeik által létrehozott nyelvi változást. A nyelvi, illetve hangvál-
tozás idővel túljut az alcsoport határain és az egész beszélőközösségben 
elterjed. Végezetül megállapítja, hogy „a belső, strukturális nyomás és 
a társadalmi nyomás rendszeresen váltakozva működnek a nyelvi vál-
tozás mechanizmusában", amelyet „az előrehaladás folyamatában fi-
gyeltük meg". 

„Számos nyelvközösségben előfordul, hogy a beszélők bizonyos része 
ugyanannak a nyelvnek két vagy több változatát használja, különböző 
föltéteiek mellett" — ezekkel a sorokkal kezdi Charles A. Fergusson a 
diglossziáról szóló tanulmányát. E nyelvi jelenség legközismertebb pél-
dájaként az olaszt és a perzsát említi, ahol bizonyos körülmények közt, 
családban, baráti körben a helyi nyelvjárást beszélik, a nyilvánosság 
előtt pedig a sztenderd nyelvet használják. A diglossziát Fergusson négy 
példanyelven, az arabon, az újgörögön, s svájci németen és a haiti kreol 
nyelven elemzi. A diglossziában föléhelyezett és közönséges változatokat 
különböztet meg, és sorra veszi, hogy ezeket a változatokat milyen kö-
rülmények között használják a beszélők, melyik a tekintélyesebb, a be-
szélők által elfogadottabb. Fergusson megállapítja, hogy a diglosszia 
stabil, néha évszázadokig meglévő jelenség. Elemzi a példanyelvek egyes 
grammatikai sajátosságait, szókincsét, hangrendszerét, majd a diglosszia 
teljes meghatározását adja, és végül kísérletet tesz arra, hogy megjó-
solja a négy példanyelv sorsát. 

Az etnicitásról alkotott eltérő véleményekkel kapcsolatban Joshua 
A. Fishman kísérletet tesz a fogalom pontos meghatározására, és tanul-
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mányában közli megállapításait az uralkodó és a kisebbségben levő et-
nikumok nyelvhasználatáról, a nyelv iránti ragaszkodásáról, az egy- és 
kétnyelvűségről. „Az ősi etnicitás nemcsak abban nyilvánul meg, hogy 
kicsi a nyelvi tudatosság, hanem, hogy a használt nyelveknek nincs spe-
ciális megnevezésük, vagy nincs rájuk jobb megnevezés, mint »anya-
nyelv«, »a mi nyelvünk«, »egyszerű nyelv«, »mindennapi nyelv«, »emel-
kedett nyelv«, stb., azaz olyan nevek, amelyekhez nem járul osztálymeg-
nevezés vagy társadalmi megnevezés". Az etnicitás a paraszti és törzsi 
társadalmakra a legjellemzőbb, „akiknek a környezetéből hiányoznak 
a jelszavak, vagy ideológiák". A tanulmány az etnicitás kialakulásával 
és megnyilvánulási formáival foglalkozik. 

Sámuel R. Martin A beszéd szintjei Japánban és Koreában című 
tanulmányában a japán és koreai nyelvben elterjedt „tiszteleti", udva-
riassági formulákat vizsgálja és ezek alapján a nemzeti jelleg hasonló-
ságait és különbözőségeit vizsgálja. A japán és részben a koreai is udva-
riassági formulákban annyira árnyalt, hogy a nyelvész találó megálla-
pítása szerint: „A külföldi, ha megtanul húsz-harminc mindennapi hely-
zetben alkalmazható fordulatot, meglepő sikerrel mozoghat a japán tár-
sadalomban még akkor is, ha nem tud más kifejezéseket; rövidesen az 
az érzése támad, hogy a japán társalgás kizárólag tartalom nélküli for-
mákból áll". E részleteiben kidolgozott rendszer elemzése alkalmával 
Martin rámutat az európai számára szokatlan kategóriára, a beszédszint-
re, amely mind a japán, mind a koreai nyelvre jellemző, ti. a beszélő 
kifejezi a mondat alanyi szerepében álló személlyel, vagy dologgal szem-
beni társadalmi, érzelmi viszonyát. A beszédszintet két különböző ten-
gelyen, a megszólítás-tengelyen és a referencia-tengelyen vizsgálja, és 
leírja a japán és a koreai nyelv beszédstílusait. 

Roger Brown és Albert Gilmar érdekes szociolingvisztikai kérdéssel 
foglalkoznak A hatalom és a szolidaritás névmásai című tanulmányuk-
ban. A két amerikai kutató a névmásokat és a megszólítási formákat 
vizsgálja néhány indoeurópai nyelvben. A megszólító névmások hasz-
nálata a megszólító és a megszólított társadalmi helyzetétől, hatalmi 
pozíciójától, illetőleg szolidaritásától függ. A bonyolult társadalmi struk-
túrának megfelelően a kutatók a megszólítás különböző változatait tér-
képezik fel, és a megszólító névmások változatos használatát vizsgálják. 

Basil B. Bernstein már idestova két évtizede foglalkozik a társa-
dalmi helyzet és a nyelv összefüggésével az oktatásban. Erről a kérdés-
ről ír A nyelvi szocializáció és oktathatóság című tanulmányában is. 
Bernstein elmélete közismert: a munkáscsaládok gyermekeinek szűkebb 
környezetében a kommunikáció inkább konkrét, leíró jellegű, mint el-
vont, az érintkezésben inkább a „korlátozott kódokat", mint a „kidol-
gozott kódokat" használják, az iskolarendszer viszont ezzel elletétes kö-
vetelményeken alapul, s így a munkásfiatalok eleve hátrányos helyzet-
ben vannak. Bernstein szerint a munkásfiatalok és az iskolarendszer kö-
zött két gyökeresen eltérő kommunikációs rendszer alkotta szakadék 
van. A két eltérő kommunikációs rendszert két különböző kód-rendszer 
képezi: „A beszélő, ha kidolgozott kódot használ, a szintaktikai alterna-
tívák széles köréből fog válogatni, és amit kiválaszt, azt rugalmasan ren-
dezi el. Korlátozott kódról akkor beszélünk, ha a reprezentatív sorozat-
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ban adott szintaktikai alternatívák kiválasztását könnyebb előrelátni, 
mivel a válogatás tere leszűkül. A kidolgozott kódot az alternatívák 
hajlékony, változatos használata, viszont a korlátozott kódot a szintak-
tikai szervezés merevsége, szigorúsága jellemzi. A kódokat tehát nem a 
használt szókincs vagy lexémakészlet terjedelmével vagy jellegével hatá-
rozzuk meg." A korlátozott kódnak zárt szereprendszer felel meg, a ki-
dolgozott kódot viszont nyílt szereprendszer jellemzi. Tanulmányában 
Bernstein elmélyed a szereprendszer elemzésében, amelynek az a célja, 
hogy még nyomatékosabban rámutasson a munkásgyermekek kommu-
nikációja és az iskolai oktatás által megkövetelt kommunikáció közötti 
eltérésre. Ezután a családtípusokkal és a családtípusokon belüli szerep-
rendszerek kialakulásával és megnyilvánulásával foglalkozik. 

Bernstein bonyolult és helyenként áttekinthetetlennek tűnő gondo-
latrendszerében Denis Lawton igazít el bennünket Bernstein nyelvvel 
és társadalmi osztállyal kapcsolatos munkásságának bírálata című ta-
nulmányával. Lawton, aki Bernsteinnak éveken át munkatársa volt, át-
tekinthetően és tömören foglalja össze a mester elméleti írásait és be-
számolóit kísérleteinek eredményeiről, s kommentárjaiban elfogulatla-
nul méltatja és józanul bírálja Bernstein munkásságát. 

A tanulmánykötet szerkesztője a szociolingvisztika érdekes, ered-
ményekben és izgalmas vizsgálatokban gazdag kutatási területeket is-
mertető tanulmányokat vett fel a kötetbe. Az olvasó a könyvben elmé-
leti munkákon, egy-egy szociolingvisztikai probléma elmélyült boncol-
gatásán kívül érdekes gyakorlati kérdések és kutatások eredményei ré-
vén megismerkedhet a szociolingvisztikával, ezzel a napjainkban egyre 
népszerűbb határtudománnyal. 
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Jakobsz-Németh Ilona 

ANGOL EREDETŰ ELEMEK 
A MAGYAR 
SZÓKÉSZLETBEN 
Ir ta : Országh László. 
Nyelvtudományi Értekezések 93. sz. 

i Akadémiai Kiadó, Budapest, 1977. 

Országh nemrég megjelent könyve hézagot pótol a nyelvtudományi 
kutatás és publikáció terén. Az idegen elemek beilleszkedése a magyar 
szókészletbe már régen kutatás tárgya, s ilyen vonatkozású tanulmányok 
már meg is jelentek. Majdnem minden idegen nyelv magyarra való ha-
tását megvizsgálták, de az angol figyelmen kívül maradt. Ezt a mulasz-
tást igyekszik Országh tanulmánya pótolni, mivel az utolsó egy-két év-
században, méginkább az utóbbi tíz-tizenöt évben sok angol elem hatolt 
be a magyar nyelvbe. 

Országh értekezésének célja annak megállapítása, hogy mely angol, 
vagy angolnak tekinthető szavak kerültek be a magyarba, mikor és mi-
lyen mértékben honosodtak meg, illetve terjedtek el, és — ha már nem 
részei a szókészletnek — meddig voltak használatban. A szerző azt is 
igyekszik megállapítani, hogy e szavak milyen utakon jutottak be a ma-
gyar szókészletbe, milyen fogalmi területeket képviseltek, s hogy mi volt 
befogadásuk feltételezhető oka. A dolgozat a nyelvünkben jutott mintegy 
ezernyi szó beilleszkedésének folyamatait is tárgyalja és dokumentálja. 

E célok megvalósítása érdekében a szerző részben összefoglalja és 
rendszerezi a magyarországi kutatás eddigi eredményeit, részben pedig 
eddig fel nem dolgozott szóanyagot tár fel. Hangsúlyozza: „sem a teljes-
ség, sem bármilyen értelemben vett véglegesség igényének nem tehet 
eleget. Művét úgy tekinti, mint szókészletünk angol elemeinek első, 
s ezért csupán vázlatos és ideiglenes jellegű leltárfelvételét, erősen kö-
rülhatárolt keretekben." 

E témával nagyobb igényű műben eddig kevesen foglalkoztak, noha 
az utóbbi időben nagy az érdeklődés az angol szókészleti elemek más 
nyelvekbe történő befogadása iránt. Ezt az érdeklődést nem csupán po-
litikai és gazdasági tényezők motiválják, hanem az a körülmény, hogy 
e szavak a magyar nyelv fejlődésének legújabb korában léptek be a 
nyelvbe, tehát beilleszkedésük jól elemezhető. 

Egy idegen nyelvből hosszabb idő alatt érkező nagyobb tömegű jö-
vevényszó meghonosodásának ábrázolása többféle módon történhet. 
Országh a diakronikus és szinkronikus elv összekapcsolását választotta 
s „az angol szavak bevándorlását a negyedfél évszázadnak időrendjé-
ben, e hosszú időegység hosszmetszetében, de azon belül történelmi kor-
szakok bontásában kívánja ábrázolni. A kronológiát a korszakokon be-
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lül állandóan megszakítja az importált szóanyagnak a társadalmi lét 
különféle területei szerinti, tehát fogalomköri elrendezésében való tár-
gyalásával, azaz mintegy számos keresztmetszetben. (7. old.) Tehát a témát 
a szerző nem szótárszerűen dolgozza fel, hanem a narratív-taxatív elő-
adásmódot alkalmazza. Korszakonként sorolja és tárgyalja a jövevény-
szavakat a reformkor előtti kortól napjainkig. Minden egyes angol jö-
vevényszó után, a szerző részletesen dokumentált megállapításai követ-
keznek. 

A tanulmány forrásanyagát magyar nyelvű összefüggő szövegek, 
valamint szótári jellegű művek, mindenek előtt A magyar nyelv törté-
neti-etimológiai szótára képezik, mivel a 17. század elejétől napjainkig 
az angol szavak beáramlásának fő csatornái írott szövegek voltak (út-
leírás, élménybeszámoló, ismeretterjesztő kiadványok és nem utolsó sor-
ban a napisajtó). 

Jövevényszavaink angol eredete és jellege különféle, ezért bizonyos 
mércéket kellett alkalmazni az idegen elemekből álló angol szavak kivá-
logatásánál: milyen angol és angol vonatkozású szókészleti elemek ke-
rültek be és melyeket zárta ki a szerző a dolgozatból. 

Az értekezés tárgyalja a legszűkebb értelemben vett angol szava-
kat, melyek „nyugati germán eredetű, illetve ilyen tövekből, avagy han-
gutánzás eszközeivel, vagy egyéb módon az angolságnak szigetországi 
vagy észak-amerikai önálló életében keletkeztek" (12. old.), és tágabb 
értelemben vett angol szavakat. A vizsgálat körébe tehát egyaránt be-
letartoznak az angol nyelvben hosszabb ideje meghonosodott jövevény-
szavak, valamint az angolban idegen nyelvi elemekből alkotott azon ú j 
szavak, melyek az eredeti idegen nyelvben nem is léteznek." (13. old.) 
Az angol szavak nagy része francia eredetű. Az angol nyelvben végbe-
ment asszimiláció után nagy részük már angol szóként lépett be más 
nyelvekbe, tehát a magyarba is, sőt vissza a franciába is. 

Európában és az Egyesült Államokban a tudományok és technika 
fejlődése következtében ú j fogalmak jelölése céljából az utóbbi két-há-
rom évszázadban számos ú j szó alakult. Javarészük a klasszikus holt 
nyelvek szókészleti elemeiből tevődött össze. E szavak nemzetközi sza-
vakká lettek, és Országh értekezésében mint angol vonatkozású szavak 
szerepelnek, pl. detektív, agitátor, internacionális, riporter, traktor stb. 

A dolgozatban angol szóként szerepelnek olyan latin szavak is, ame-
lyek általánossá vált jelentésüket az angol nyelvben nyerték el, mint 
federáció, petíció stb. 

Az „angol vonatkozású szavak" kategóriájába sorolja a szerző azo-
kat a szavakat is, amelyek az angol nyelvben is hosszú ideig idegen sza-
vakként szerepeltek, de más nyelvekben való elterjedésükben az angol-
nak volt közvetítő szerepe. E szavak a dolgozatban egzóta elnevezéssel 
vanak jelölve, pl. wiszki (kelta), kuli (ázsiai), bumeráng (ausztráliai). 

A dolgozatban helyet kaptak azok az angol tulajdonnevek is, ame-
lyek a magyarban közszavakká váltak, pl. szendvics, pullmann stb. 

Az értekezésben a szerző felsorolja az angol jövevényszavak szár-
mazékait is, „főleg ha azok közvetlen vagy közvetett módon angolból 
való átvételek voltak, továbbá ha ezek a származékok hazai analógiás 
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képződmények, és kimutathatóan nagyon gyakoriak nyelvünk életének 
valamely korszakában". (15. old.) 

Országh e dolgozatában elsősorban a múlt és jelen összefüggő ma-
gyar szövegeiben a gyakrabban előforduló és csak köznyelvi angol jö-
vevényszavakat elemzi, habár mindkét kategorizálás a szerző szerint 
„szubjektív megítélés kérdése". 

A dolgozat jelentős részét az angol eredetű szóanyag magyar nyelv-
ben való beleilleszkedésének tárgyalása alkotja. 

Az idegen nyelvből való kölcsönzés állandó folyamat. A magyarba 
való szóimportálás a szükségszerűségnek megfelelően alakult főleg 
hiánypótlásként, a korábban nem létező fogalom, jelenség jelölőjeként. 
A meghonosodott angol szavak csak rövid ideig voltak idegenek nyel-
vünkben, beilleszkedésük viszonylag gyors folyamat volt. Legnagyobb 
változások hangtani és alaktani vonatkozásban történtek, és ezért kö-
zelebb kerültek a magyar szókészlet régibb, nem angol forrásból szár-
mazó állományához. A szerző a grafémikai, fonémikai, morfológiai és 
szemantikai asszimilációról csak röviden szól a jelen értekezésben, mert 
e kérdésekkel már maga a szerző és mások is foglalkoztak közzétett 
publikációkban. Néhány általános jelenség figyelhető meg az angol sza-
vak beilleszkedésénél: 

1. Minél régebben került be a magyar nyelv írott szövegeibe egy-
egy angol szó, annál valószínűbb, hogy magyarországi kiejtésé-
nek betűképét vette fel: szendvics, tréner, szvetter, stb. Ezzel el-
lentétben az angol íráskép maradt meg a szűk használati körű 
szavaknál: sovering, ketchup, copyright. 

2. Az angol eredetű szavak kiejtése alkalmazkodott a magyar nyelv 
hangrendszeréhez. Mivel kevés olyan beszédhang van, mely kép-
zésmódjának minden részletében egyezik valamilyen magyar be-
szédhanggal, ezért az átvett angol szó fonémái a hozzájuk legkö-
zelebb esőnek tartott magyar fonémákkal pótoltatnak. 

3. Az angol jövevények sorában a főnevek vannak többségben, majd 
a melléknevek és igék következnek. E szavak teljesen beillesz-
kedtek a magyar nyelvbe, „szófajukhoz és szintaktikai szerepük-
höz illő minden eset- és egyéb ragot felvehetnek. Életképességü-
ket származékok létrehozása és összetételekben való részvétel te-
rén jól szemlélteti bármely 20. századközépi magyar vezérnyelvű 
kétnyelvű nagyszótárunk címszóanyaga." (145. old.) 

4. Az átvett angol szavak zöménél jelentésmegtartást vagy jelen-
tésszűkülést észlelünk. Jelentésmódosulás ritka esetben tapasz-
talható. 

A továbbiakban Országh az angol eredetű tükörfordításokkal is fog-
lalkozik, mivel az angol nyelvi hatás e formában is eljutott hozzánk és 
ezzel gazdagította a magyar szókészletet. 

A dolgozat zárószavában Országh megállapítja, hogy az angol ele-
mek zöme szókészletünk „felszíni eleme maradt, nem került be lexikánk 
mélyvizeibe", (153. old.) tehát az angol jövevényszavak nem épültek bele 
a magyar nyelvbe úgy mint a szláv vagy török jövevényszavak több-
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sége, s használatuk sem olyan gyakori. Azért nem, mert az angol sza-
vak beáramlása ú j keletű jelenség, így használatuk még nem gyökere-
sedett meg. Azonkívül ritkán jelöltek létfontosságú fogalmakat, tehát 
társadalmi érvényük is viszonylag korlátozott. Ezért az angol jövevény-
szavak lemorzsolódása nagy volt és valószínűleg lesz is a divatszavak 
esetében. Mégis, az angol jövevényszavak zöme részt vesz a magyar 
nyelv fejlődésében, annak szerves részét képezi és a szókészlet minden 
rétegében megtalálható. 
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Junger Ferenc 

NOAM CHOMSKY 
NYELVÉSZETI 
FORRADALMA 
Dzon Lajons: Lingvisticka revolucija 
Noama Comskog, Bcograd, 1974. 

John Lyons arra vállalkozott könyvében, hogy egyszerre rajzolja 
meg Chomskynak, a nyelvész-forradalmárnak a személyiségét, s magá-
nak a forradalmi fordulatot hozó elméletnek a kialakulását. Nem könnyű 
feladatot vállalt magára, ha tudjuk, hogy korunk uralkodó nyelvelmé-
lete, a generatív-transzformációs nyelvészet szembefordult szinte min-
den uralkodó tudományos áramlattal: a pszichológiai behaviorizmussal, 
a természet- és társadalomtudományok túlnyomó többségében egyaránt 
eluralkodott pragmatizmussal és empirizmussal, majd a strukturaliz-
mussal is, amelyből tulajdonképpen kifejlődött. 

Lyons könyve első fejezeteiben e korszak bonyolult eszmei áram-
latait térképezi föl, s történelmileg hiteles és korrekt visszapillantásá-
ban mindenekelőtt tisztázza Chomsky elméletének és az amerikai nyel-
vészetben akkor — alig két évtizede — uralkodó bloomfieldi struktu-
ralizmusnak a viszonyát. Lyonsnak sikerül kibogoznia azokat a szála-
kat, amelyek Chomskyt — szembefordulása ellenére is — Bloomfield 
strukturalista iskolájához s a korszak más uralkodó eszmei áramlataihoz 
fűzik, s így a generatív-transzformációs nyelvelméletet nem csupán a 
tagadás tükrében vizsgálja, hanem mintegy a tudományos elméletek fej-
lődésének a folyamatában is. Mint Lyons könyvéből kiderül, Chomsky-
nak végeredményben nem is a strukturalizmus ellen volt kifogása, hi-
szen elméletében mindvégig kitartott néhány strukturalista kategória 
mellett, hanem a nyelvészeti strukturalizmus behaviorista változata 
ellen. 

E kontinuitás felvázolásán túl Lyons könyvének másik sajátossága, 
hogy Chomsky elméletének a kialakulását a nyelvészet autonómiájáért 
vívott harc tükrében szemléli, és bebizonyítja, hogy — furcsa mód — a 
nyelvészet épp e harcban kötött minden addiginál szorosabb szövetséget 
a pszichológiával és a filozófiával. Nem véletlenül, hiszen arra keresett 
választ, hogyan lehetséges, hogy az ember el tud igazodni a nyelvi jelek 
végtelenül bonyolult rendszerében, s meg tud érteni soha nem hallott 
vagy olvasott bonyolult szerkezeteket is. S itt vetődött fel egyrészt a 
velük született nyelvi képességek kérdése, amely a lélektan vonzáskö-
rébe sodorta a nyelvészetet, másrészt pedig az ész és a tapasztalat vi-
szonyának a problémája, amelyre a filozófia segítsége nélkül lehetetlen 
megnyugtató megoldást találni. 
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A könyv középső fejezeteiben Lyons a generatív-traszformációs el-
mélet lényegét ismerteti: módszeresen, a tudósra valló alapossággal, so-
hasem tévesztve szem elől a közérthetőség alapelvét. Nyilván ez utóbbi 
tényező következtében némileg leegyszerűsített változatában tárul elénk 
Chomsky különben bonyolult tudományos elmélete, ami érthető is, hi-
szen a könyv nem csupán, sőt nem elsősorban a nyelvészekhez, hanem 
a nyelvészet kérdései iránt érdeklődő szélesebb olvasóközönséghez szól. 
Az alapfogalmakat és az elméleti kiindulási alapokat azonban határo-
zott, biztos körvonalakkal rajzolja meg, mintegy tükrözve azt az elvet, 
amelyet Chomsky is követ elméletében: a matematika következetes pon-
tosságának az elvét. Az olvasó nyomon követheti Chomsky elméletének 
a fejlődését a generatív grammatika egyszerű modelljeitől a transzfor-
mációs grammatika bonyolult struktúráinak a kialakításáig s a mély-
szerkezetek felárásának a módozatáig. 

Lyons e fejezeteket kizárólag az ismertetés szándékával írta, s — 
amint maga is vallja — nem kívánt bíráló megjegyzéseket tenni 
Chomsky szűkebb értelemben vett grammatikai elméletének egyetlen 
tételére sem. Annál több a kritikai észrevétel a könyv záró fejezeteiben, 
ahol Lyons Chomsky elméletének pszichológiai és filozófiai vetületeit 
elemzi. Nézete szerint a racionalizmusért folytatott harcban Chomsky 
szem elől téveszt néhány olyan lélektanilag fontos mozzanatot, mint a 
figyelem és az emlékezet végessége és korlátozottsága, a lélektani és fi-
ziológiai folyamatokat zavaró tényezők hatása a beszédfolyamatra stb. 
Arra is felhívja a figyelmet, hogy a fölöttébb absztrakt módon megha-
tározott nyelvi képesség eléggé ingatag tartópillére a generatív-transz-
formációs nyelvszemléletnek. 

A könyv eddig kiemelt erényei mellett néhány fogyatékosságra is 
fel kell hívni a figyelmet, mindenekelőtt arra, hogy Lyons Chomsky 
elméletét az általános nyelvészetnek az autonómiáért vívott harca tük-
rében vizsgálja, s ezáltal úgy tűnhet, hogy a generatív-transzformációs 
grammatika nem csupán korunk uralkodó, hanem egyben egyetlen le-
hetséges elfogadható nyelvszemlélete is. Ma már nyilvánvaló, amit Lyons 
a könyv írásakor, a hatvanas évek végén még nem látott: e nyelvelmé-
letet joggal bírálják több oldalról is. Legsebezhetőbb talán azon a pont-
ján, ahol a beszédszituáció s ennek folytán a nyelvi struktúrák ideali-
zálása folytán végérvényesen hátat fordít az élő beszédnek, s nem veszi 
számba a nyelv fejlődésére, alakulására ható társadalmi tényezőket. 
Mindennek ellenére azonban bizton állítható: Lyons könyvével tudo-
mányos igényességgel megírt ismeretterjesztő kiadványt kap kézhez az 
olvasó. 
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Szabó Márta 

HAGYOMÁNY 
ÉS HALADÁS 
Dubravko Skil jan: Dinamika jeziínlh 
s t ruktura . (A nyelvi s t ruktúrák 
dinamikája) Zagreb, 1976. 

„A nyelvtudományt a kezdetektől napjainkig a dialektikus spirál-
szerű fejlődés jellemzi: minden ú j korszak egyrészt az előző korszakok 
eredményeit szintetizálja, másrészt viszont igyekszik azoktól eltérő, 
egyéni fejlődésvonalat kialakítani; minél magasabb feljődési fokot ér el 
egy iskola, annál több olyan elemet tartalmaz, amely aztán a következő 
irányzatnak saját egyéni szempontjai kialakításához alapul szolgál. Ha 
a múltban az egyes tudósok és iskolák, de arra is felhívja a figyelmet, 
megfigyelhetjük, hogy minél közelebb jutunk a mához, annál rövidebb 
időközönként váltakoznak a különböző irányzatok: míg a legrégebbieket 
évezredekkel határoltuk, addig manapság szinte az évtized is rövidnek 
bizonyul. Ez végső soron általános jelenség a tudományokban, melyeket 
napjainkban a rendkívül gyors feljődés jellemez, de tükrözi a nyelvtu-
dományban uralkodó állapotokat is: a nyelvészeti kutatások ugyanis 
mind a mai napig nem jutottak el olyan viszonylag biztos eredménye-
kig — a tudományok nagy része ezt a pontot már meghaladta —, ame-
lyek biztos alapja, tartósan axiómaként kezelhető kiindulópontja lehet-
nének a további kutatásoknak" (12. oldal). 

A könyv bevezetőjéből idézett gondolatnak különösen az utolsó 
mondatára érdemes odafigyelnünk. A szerző a nyelvtudománynak a 
többi tudományágakhoz viszonyított relatív lemaradását — többek kö-
zött — azzal magyarázza, hogy „a nyelvtudomány történetében nem volt 
és ma sincs egyetlen olyan jelentősebb nyelvész sem, aki nemcsak hogy 
új, az előzőektől lényegesen eltérő elméletet ne hozott volna létre, de 
ne teremtett volna gyökeresen ú j terminológiát is." (12. 1.) 

A nyelvtudomány fejlődésében mutatkozó lemaradás okai — ha el-
fogadjuk is, hogy lemaradásról van szó — nem az érdeklődés hiányából 
fakadnak, sokkal inkább abból, hogy a nyelv komplex jelenség, amely-
nek megfigyelése, elemzése, értelmezése több irányú és igen alapos meg-
közelítést tesz lehetővé, sőt szükségessé. Ezért lehetséges az, hogy a ku-
tatásokat, az igazság megközelítését még az egymásnak ellentmondó, 
egymással szemben álló elméletek is segíthetik, amennyiben bővítik 
ismereteinket, s kritikusan nézzük eredményeiket: az utód szemével, 
akinek már bővebb tapasztalatok, fejlettebb vizsgálati módszerek állnak 
rendelkezésére. 
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Skiljan így viszonyul a nyelvész elődökhöz, s lényegében ez hatá-
rozza meg munkájának felépítését is. 

Könyve első felében áttekinti a nyelvészet eddigi fejlődését, külö-
nös figyelmet szentelve Saussure és tanítványai, valamint a Saussure 
utáni iskolák munkásságának. Ez érthető is, hiszen Saussure kutatásai 
forradalmi eredményeket hoztak, alapjaiban változtatták meg a nyelvé-
szeti gondolkodást. E történeti áttekintés, amellett, hogy összefoglalóan 
ismerteti az egyes tudósok, illetve tudós-körök elméletét, azért is hasznos 
olvasmány, mert belőle mozgásában, fejődésében ismerjük meg a nyelv-
tudományt. Skiljan nemcsak azt mutat ja be, hogy mivel foglalkoztak 
a múltban íazegyes tudósok és iskolák, de arra is felhívja a figyelmet, 
hogy mi esett kívül érdeklődésük, vizsgálataik körén. S egymás mellett, 
időrendben elemezve munkásságukat fény derül arra is, hogyan egészí-
tették ki egymást. így például a múlt századi újgrammatikusok („mla-
dogramaticari") a nyelvtörténeti vizsgálatokra összpontosították figyel-
müket, az őket követő Saussure viszont kizárólag a nyelv szinkron vizs-
gálatával foglalkozott, azt vallva, hogy a nyelv, amelynek rendszer vol-
tára ő hívta fel a figyelmet, csakis így vizsgálható. Azonban elméleté-
nek egyoldalúságára —- ti. arra, hogy a diakronikus kutatásokat lehetet-
lennek minősíti — már egyes tanítványai (pl. a Prágai Körhöz tartozó 
Trubeckoj, de mások is) felfigyeltek, s kiegészítették, korrigálták mes-
terük tanítását, elfogadva persze azokat az állításait, eredményeit, ame-
lyeket saját kutatásaik megerősítettek. Vagy egy másik példa: az ame-
rikai nyelvészetben, amely szinte alig tartott fenn valami kapcsolatot 
az európaival, 1957-ig a leíró irányzat uralkodott. Ez esetleg csak az 
„egyes összetettebb nyelvi jelenségek leírásában", akkor is pusztán esz-
közként alkalmazta a transzformációt. Az ötvenes évek végén feltűnő, 
s rendkívül gyorsan elterjedő generatív nyelvészet (Chomsky) számára 
viszont a transzformáció „az egész elmélet alapja" lett (57. 1.). A gene-
ratív nyelvészet kritikusai — köztük maga a szerző is — aztán éppen 
ezt, a fetisizált transzformációt és a nyelvnek egészében kibernetikus 
kódként való kezelését bírálják, s az ebből eredő buktatókat igyekeznek 
elkerülni. 

Az elemző történeti áttekintést egyenes folytatásként követi az Új 
irányzat keresése (U potrazi za novom lingvistikom) című fejezet, amely-
ben a szerző saját elméletét fejti ki. Ennek részletes bemutatása túlnő 
egy rövid ismertetés határain, ezért itt csak jelölni kívánjuk azokat a 
témaköröket, amelyeknek Skiljan a legtöbb figyelmet szenteli, és az 
Összefoglalásról (Zakljucak) beszélve is éppen csak vázolhatjuk a 
rendszert. 

E fejezet bevezetőjeként a nyelv és a gondolkodás, illetve a nyelv és 
a valóság összefüggéseit tárgyalja a szerző, s felhívja a figyelmet a kö-
zöttük lévő kapcsolat dialektikus jellegére. „Egy dialektikus lingvisztika 
első számú feladata — mondja ki a 81. lapon — felfedni és értelmezni 
e kölcsönhatások folyamatát, törvényszerűségeit". A fejezet további té-
mái: A nyelv mint „praxis", A nyelv mint „poesis", Szemantika. (Ennek 
a fiatal, s minden bizonnyal igen fejlődésképes tudományágnak a szerző 
különösen nagy figyelmet szentel, számos ú j terminust vezet be, s az 
eddigi rendszerezéseken is lényegbevágó módosításokat javasol); A for-

134 



ma síkja (Plan izraza), s végül A nyelvtudomány és a szemiológia (Ling-
visztika i semiologija) című alfejezet, amelyben a nyelvészet helyét Ski-
ljan a jelekkel foglalkozó tudomány, a szemiológia körében jelöli ki, 
lényegében tehát ugyanoda helyezi, ahova pl. Ju. Sz. Sztyepanov*. 
A nyelv Skiljan számára is jelrendszer, jelrendszer többek között azért 
is, mert vele „az ember a kommunikációs tevékenység (komunikacijska 
praksa) során a világról való társadalmi és egyéni, történetileg deter-
minált ismereteit" továbbítja (125. 1.). S hogy mégis a szemiológiától 
mint egésztől élesen különválasztható tudományág a nyelvészet, az tár-
gyának, a nyelvnek a természetéből ered. A nyelv ugyanis — eltérően 
más jelrendszerektől — nyitott rendszer, amely abból következik, hogy 
a nyelven kívüli valóság („vanjezicni univerzum"), amely benne tükrö-
ződik, állandóan változik, s így végtelen számú elemet tartalmaz. A többi 
jelrendszer (pl. a közlekedési jelek vagy a telefonszámok renszere) zárt 
halmazt képez, elemeik száma véges. „Más szóval — foglalja össze a 
szerző — a nyelv kreatív, míg más jelrendszerek nem azok" (125—126.1.). 

A könyv befejező részében az eddig részletesen kifejtett gondolatok 
összefoglalását találjuk. Itt kaptak helyet és végleges formát a megha-
tározások, definíciók, s valójában magát az ú j elméletet is itt ismerjük 
meg teljességében és rendszerében. 

„Dialektikus és materialista a nyelvnek ez az itt vázolt megközelí-
tése (legalábbis nagyobb mértékben az, mint az eddigi nyelvészeti leírá-
sok)" — hangsúlyozza a szerző (129. 1.), s egymásból következő formális 
definíciók rendszerére („sistem formalnih definicija") vezeti le az előző-
ekben tárgyaltakat. 

Kiindulópontja a társadalmi gyakorlat, amelynek egyik formája 
a kommunikációs gyakorlat. A kommunikációs tevékenység során az 
(általában) tapasztalatait közlő ember jelek rendszerét használja. Min-
den jelnek két eleme van, a jelentés („plan sadrzaja") és a forma („plan 
izraza"), amelyek dialektikus egységet képeznek. A kommunikációs te-
vékenység a világot („univerzum") részhalmazokra bontja. Az univer-
zum, illetve annak egyes részhalmazai a kommunikációs tevékenység 
során tükröződnek az egyes jelekben. A jelrendszerek jellegzetesen 
absztrakt halmazok, s a gyakorlatban a kommunikációs aktus — vagy 
rövidebben: kommunikáció — („komunikacijski akt", „komunikacija") 
során konkretizálódnak. Kommunikáció létrejöttéhez legalább két részt-
vevőre van szükség: a közlőre („odasiljalac") és a felvevőre („primalac"). 

A kommunikációs tevékenység egyik formája a nyelvi tevékenység 
(„jezicna delatnost"). A nyelvi tevékenység jelrendszere a nyelv („je-
zik"), ennek konkrét megjelenési formája a beszéd („govor"); a közlőt 
itt beszélőnek („govornik"), a felvevőt pedig hallgatónak („slusalac") 
nevezzük. A nyelv és a beszéd feltételezik egymást, kölcsönösen hatnak 
egymásra, dialektikus egységet képeznek. 

A nyelvet és a beszédet a lingvisztika tanulmányozza. 
A nyelvi jelek esetében is megkülönböztetjük az elemzésekben a 

jelentést („plan sadrzaja") és az alakot, formát („plan izraza"). Mind a 
jelentés, mind forma több szinten realizálódik. A nyelvi jelek alaki vo-

* L.: Ju . Sz. Sztyepanov Szemiotika c. könyvének (Akadémiai Kiadó, Bp. 1976.) 
Tények és első magyarázatok fejezetében. 
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natkozásainak a vizsgálata leginkább a fonémák, a morfok, a szavak, a 
mondatok és a szöveg szintjén történik. 

A jelentés vizsgálatával a szemantika foglalkozik, amelynek „alap-
egysége („osnovna semanticna jedinica") az ún. szemantéma („seman-
tem"). A szemantéma és a morf együttesen képezik a morfémát. A ho-
monimákat ennek alapján Sikljan úgy definiálja, hogy azok olyan sze-
mantémák, melyeknek jelentése különböző, morfjuk viszont azonos. 
Ezzel szemben szinonimáknak a jelentésük azonos (ill. hasonló), de morf-
juk különbözik. Azok a szemantémák, melyeknek jelentéstartalma va-
lamilyen nyelvi jelenség (klasszikus terminussal nyelvtani fogalmaknak 
nevezzük őket) az ún. gramatémák; az összes többi szemantéma pedig 
— amely tehát valamilyen nyelven kívüli jelenséget, tárgyat, fogalmat 
jelöl — a lexéma. Jelentésmezőt („semanticko polje") az olyan szeman-
témák képeznek, melyeknek tartalmi vonatkozásban legalább egy közös 
elemük van. 

A szemantémák (több) jelentése a beszédben konkretizálódik, s e 
konkretizáció során az egyes szemantémák különböző jelentésmezők ele-
meivé válhatnak. 

Az állandóan változó univerzumhoz a nyelv a beszédben létrejövő 
konkretizációs folyamatok során idomul, így változások jönnek létre 
benne. (Ezek az időbeni változások képezik a diakrón nyelvvizsgálatok 
tárgyát.) A nyelvi kreativitás javítja a kommunikáció minőségét, s ala-
kítja, idővel meg is változtatja a nyelvet magát is. A kreativitás a nyel-
vi jel mindkét elemében — tehát a tartalom és a forma szintjén 
egyaránt — kifejezésre jut. 

Könyve végén a szerző a még megoldásra váró feladatokkal foglal-
kozik. Többek között kiemeli, hogy rendkívül fontos magának az itt ki-
fejtett elméletnek a gyakorlat által való megerősítése vagy korrigálása, 
különös tekintettel a szemantikával foglalkozó részekre. Hiszen „éppen 
azért, mert dialektikus ez az elmélet, a gyakorlattól vár ja az igazolást, 
vagy hogy a gyakorlat módosítson, változtasson rajta; mert az elmélet 
gyakorlat nélkül terméketlen, viszont nem feledkedhetünk meg arról 
sem, hogy a gyakorlat is gyönge egymagában: az elmélet és a gyakorlat 
valójában egyazon dialektikus folyamatnak összefüggő részei" (136. 1.). 
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Reffle Gyöngyi 

LOTZ JÁNOS: 
SZONETTKOSZORÜ 
A NYELVRŐL 
Budapest, Gondolat Kiadó, 1976 

Lesz olvasó, akit majd meghökkent a könyv heterogén felépítése, 
de csak az ilyen faj ta koncepció adhat választ a nyelvet érintő kérdé-
sek szélesebb körére. A laikus érdeklődő és a részletkérdéseket boncol-
gató nyelvész egyaránt tájékozódhat általa, az általános és a szűkebb 
szakmai területeken. 

A bevezetőben ezt olvashatjuk: — „A nyelv olyan mint a jéghegy. 
Egy része — a beszéd létrehozása, a hangképző szervekben a kísérő 
gesztusok, a hang áthaladása a levegőn keresztül és hatása a fülre — 
nyitva áll a közvetlen megfigyelő számára. De egy jóval nagyobb része 
— a megnyilatkozás létrejötte a beszélő agyában, felfogása a hallgató 
által, s a jelek összekapcsolása a tapasztalattal, mind a múltbeli és a 
jelenlegi, mind az egyénileg izolált és társadalmilag közös tapasztalattal 
— amely a felszín alatt rejlik, csak közvetett kutatással fürkészhet-
jük ki." 

Lotz, a nyelv szimbólumának, a jéghegy felszín alatti részének meg-
fejtett, vagy kevésbé megvilágított tulajdonságait taglalja. Már az első 
sorokban kiemeli — ,,A nyelvek közötti különbségek nem kapcsolódnak 
az emberek közötti fizikai különbségekhez. Bárki, bármelyik nyelvet 
megtanulhatja, anyanyelve gyanánt". . . és e néhány szavas kiemelésből 
megismerhető a lotzi nyelvelmélet dialektikus koncepciója. 

A kifejezési lehetőségek, a nyelv politikai jelentősége, a beszélő-
szervek funkcionálása, a továbbított információ, vagy a nyelvtörténet 
egyes szakaszai és állomásai közcímekkel tagolhatnánk a Szimbólum 
teszi az embert című fejezetet, amelyben történeti biológiai és nyelvtu-
dományi szempontból keresi az összefüggéseket, ember és a nyelv között. 

Visszatér és hivatkozik a vallási, a pszichológiai, az emocionális 
alaptényezőkre, s már ebben, az általános részben utal a zooszemiotiká-
ra, pontosabban a méhek kommunikációjának, jeladásának problema-
tikájára. 

Erről a teljes képről, — az összefoglalóról, magyarázatról, az össze-
tett, de tökéletes egyszerűséggel levezetett nyelvi képletről, a kutatás 
és értelmezés formájáról Szépe György így ír: „Lotz komplex felfogá-
sában helyet kap a nyelv, mint kulturális mutató, mint fizikai jelenség, 
mint kvantálható anyag, s mint gondolkodási forma. Mint látni fogjuk, 
a nyelvi jel konkrét kutatásában több vonatkozásban is meghaladta, 
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részleteiket korrigálta a saussure-i megmerevedett modellt." E megálla-
pítás igazolásáért térnénk vissza a zooszemotikára. 

Az ötvenes évek végén Lotz kezdeményezésével kutat ják a nyel-
vészek a méhek jeladásának mibenlétét. D e . . . mi is a zooszematika? 

E tudomány gyakorlati megértéséhez talán legcélszerűbb a szerzőt 
idézni — „Ahogy azt már régebben r t u d t u k , a méhek egy gazdag vi-
rágpor- vagy nektárlelet után visszatérve táncszerű mozdulatokat végez-
nek a kaptárban, melyek segítségével a csoporthoz tartozó többi méh 
megtalálja az utat a lelőhelyhez. Kétféle táncot figyeltek meg: 1. A kör-
táncot, amely csaknem szabályszerű jobbra és balra váltakozó fordula-
tokból áll; és 2. a csóváló táncot, amelyet a has két váltakozó fordulat 
közötti ide-oda mozgása jellemez. Ezeket a táncokat mind az antropo-
lógusok, mind a pszichológusok a felajzottság puszta kifejezésének te-
kintik, a leletekre való mindennemű világos utalás nélkül. Von Frisch 
leleményes kísérletezéssel ki tudta mutatni — megszámozta a méheket 
és a méhkaptár belsejét is megfigyelhetővé tette —, hogy a táncok és az 
ide-oda mozgások fontos információt hordoznak a lelőhely távolságára 
és irányára vonatkozóan. A körtáncot akkor használják, amikor a lelő-
hely a méhkas szomszédságában van, nem messzebb kb. 100 méternél. 
A 100 méternél nagyobb távolságot a csóváló tánc fordulatainak sebes-
sége mutatja; minél lassabb a mozgás sebessége, annál nagyobb a tá-
volság". 

A leírásból fogalmat alkothatunk az üzenetküldés, az informálás 
primitívnek ható, de leleményesen funkcionális folyamatáról, amely 
majd áttételesen, rengeteg tényező közrejátszásával a történelmi fejlő-
dés keretében egy felsőbbrendű rendszerré alakul. Ugyanis, biológiai és 
társadalmi fejlődésünk párhuzamával fejlődik a nyelv is. 

A szerzői vizsgálódás elsődleges témaköre tehát a kommunikálás. 
A beékelt részlet ebben a könyvben inkább csak afféle „példamondat-
ként" hat, de Lotz János történelmi és természettudományi vizsgálatai-
nak nyelvtudományi állomása lett, megalapozva ezáltal az ú j tudo-
mányágat is. 

Ha végigelemezzük a kommunikálás megközelítésének módszerét, 
nyilvánvalóvá lesz, hogy a lotzi nyelvelmélet szerteágazó történelmi 
kutatás eredménye — egyfajta történelmi visszajátszás a felsejlő és meg-
mutatkozó tényezők összefüggésében. 

Lotz semmit sem állít előzmény nélkül, az ok és okozat motívuma 
mind vizsgálataiban, mind levezetett téziseiben helyt kap. Általuk és 
természetesen rengeteg feltevés és bizonyítás után jut el az esszenciális 
megfogalmazáshoz. A magyar nyelv gramatikájáról és a nyelvek és 
rendszerproblémák című fejezetben mondatonként hangzanak el a 
definíciók. 

Ezek a fonológiai kutatások, mérések és kísérletek rendszerét alkot-
ják. Szépe György utal erre a komplex munkára: „Lotz János hozzáállása 
sajátos volt. Fonológus volt, ezt tekintette a nyelvészet részének, megle-
hetősen érdektelennek tartotta a fonológia előtti és a fonológia nélküli 
hangrendszer vizsgálatokat. Csakhogy fonológiai felfogása egyre jobban 
elkülönül ettől a felfogástól, amelyik módszertani eljárásokra kívánta 
korlátozni a fonológiát. Lotz János elsőrendű fontosságot tulajdonított 
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a természettudományi vizsgálati módszereknek a hangrendszerben; mé-
rések és kísérletek nélkül nem tudott elképzelni korszerű hangkutatást, 
fonológiai hangkutatást." 

Ennek a kutatói koncepciónak az eredménye a kínai nyelv dungáni 
nyelvjárásainak hangtani szerkezete, vagy a svéd névszói paradigmák 
struktúrája és még jónéhány „kikísérletezett" hangtani rendszer, nyelvi 
törvényszerűség felállítása. 

Tovább lapozgatva a könyvet új megállapításokat tartalmazó, figye-
lemre méltó tanulmányrészekre bukkanunk. — Az írás, az írás valódi 
helyének meghatározása, a jelenség hovatartozása lesz világos és ért-
hető mindazok számára, akik már esetleg a különböző elméletek és fel-
tevések összevisszasága folytán képtelenek tájékozódni. 

. . . „még a modern társadalmakban is igen fontos társadalmi, poli-
tikai és kulturális erőt jelent az írás" — írja Lotz János, és a követke-
zőkben már kitér erre a problematikára: „az amerikai strukturalista 
hagyományokban az írást meghatározásszerűen kizárták, feltételezve, 
hogy az írás nem nyelv. A különféle európai strukturalista hagyomá-
nyokban rendszertelenül érintették az írást, többnyire az írott nyelv 
statisztikai sajátosságaira utalva." 

Az írás másodlagosságát bizonyítani akaró genetikus és általános 
érvek helytelenségét Lotz a legegyszerűbb módon bizonyítja, és bizo-
nyítani tudja. 

Rámutat, hogy „a genetikus érvek nincsenek összhangban azzal az 
általános eljárással, amelyet a beszéd strukturális elemzésekor alkalmaz-
nak, és bármennyire érvényesek is lehetnek az általánosság érvei, nem 
adnak funkcionális konkrét elemzést" — így tehát megkísérli az írást 
a nyelvi leírás teljes keretébe integrálni és önálló rendszerként tárgyalni. 

A könyv Vers című fejezetében ezt a definíciót olvashatjuk a vers-
ről: „A verselés, a vers létrehozása (a latin versum facere, »verset készí-
teni«) a nyelv specifikus, átformált vagy ha úgy tetszik deformált hasz-
nálatát jelenti." 

A továbbiakban bővebb ismereteket szerzünk a próza és a vers kö-
zötti határvonal kérdéséről, a metrikai terminológiák: mint a prozódia, 
metrum, vers és poétika pontos fogalmi meghatározásáról. 

Szinte kronologikus állhatatossággal vezethetjük le a vers megkö-
zelítésének lehetőségeit, hála ismételten a lotzi történelem felé fordu-
lás, történelmi érvelés és visszavezetés módszerének, de ugyanilyen rész-
letességgel tájékozódhatunk a metrum-szabályosság törvényei között is. 

A nyelvi, fonológiai és szintaktikai összetevők, valamint a metrikai 
felépítmény, a metrum-tipológia, a metrikai típusok és a metrikai rend-
szer bemutatásával a versről szerzett ismeretünk elmélyültebbé válik. 

A magyar, a kamasz-szamojéd és a mordvin verselésről írt esszé a 
törvényszerűségek párhuzamáról, a verskultúra elsajátításának előzmé-
nyeiről, illetve gyökeréről, felépítéséről gyűjti egybe a felméréseket. 

A kötet Lotz János halála után jelent meg. összeállítását Szépe 
Györggyel közösen kezdték, majd a válogatást és a szerkesztést Szépe 
egyedül fejezte be. 

A szerző külön érdeme: a publikáló nyelvész közvetlen stílusa. 
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