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áitaIad ismert nyelvjárási alakjátilalakjait: ho|,
attól, ót, enyéml Írd e a köVetkező szavak álta-
lad ismert köznyelVi alakját: rékas, gyürke,

$/öng)iörget! Írd le a köVetkezó szavak általad
ismert köznyelvi megfelelóit: párki, horcsica,
bandaszka!"

Ez a feladatsor főként a diákok anyanyelv,
járási és standard nyelvváltozattal öSszefüggő
ismereteire fókuszál, míÉ a másodlk a Mag)/ar
értel mező kézi'zótá r segitségéVeI megpróbálja
rávezetni a diákokat a szótár műkódési elvére,
és megismeneti óket a kontaktusváItozatok
magyar megíelelőiveL Lássunk ezekből iS
néhányat:

,,Állapftsátok meg, hogy melyik lexikológiai
jelentésviszonyba ta ftoznak a chata - hétvéÉi
ház, chripka influenza, vlecska - pótkocsi,
joéurt , joghurl" iníart - infarl<tus, internát -
ínternátus szópálok! Halárczzátok meg a ben-
nük található kölcsönszók fajtáját, majd keres,
sétek meg óket aZ ÉKsz, ben. í\4ilyen ajaki
érdekességet Vesáek észre Velúk kapcsolat-
ban? Írjátok le a füZetetekbe, szerintetek mit
jelentenek a köVetkezó lexémák: diploma, kur-
zus, desszert, dupiáz! ]elentéseiket keressé
tek meg az ÉKsz,-ben is! Állapitsátok meg,
miben tér el a/ iníarhtus iníar^l. pra\is -
prax, motor - motorka, dupláz - duplázik sZó-
aIakok morfológiai íelépítése! Döntsétek el aZ
ÉKsz_ segi'LségéVel, hos/ melyik szópárok tag-
jai különböznek csak a komrnUnikációs folya
matban betóltött szerepükben (nyelvhaszná
latbeli értékükben), és melyek elsődleges
foga lm i jelentéseikben is!"

Lőrincz Gábor írása kétségkíVül segítségé,
íe válik az olvasónak. Ha az olvasó magyar
Va$/ idegen nyelv szakos oktató, akkol akár az
oktatás során is hasznát Veheti, Ugyanis aZ
alaposan á€ondolt szakirodalmi Vonatkozáso-
kon túl számos jól hasznosítható feladatot is
talál benne. Akik csak hobbiból érdeklődnek a
téma iránt, azoknak is ajánlom ezt a könyvet,
mert segítségéVel bepillantást nyerhetnek
egyebek között a középiskolákban folyó
nagyarnyelv-oktatáSba iS. A monográt:a végén
a gazdag szakirodalom-jegyzék arról árUlkodik,
hogy a Szerző széles látókörrel rendelkezik a
témát i]letően,

Kontra Miklós-Németh Miklós-sinkovics
Balázs (szerk.): Elmélet és empíria a szocic
lingvisáikában. Válogatás a 17. Élónyelvi
Konferencia e16adásaiból. Budapest, Gondolat
Kiadó, 2013, 566 p.1

2012. augusztus 30. éS szeptember 1, között
szegeden került megrendezésre a 1z Élőnye|
Vi Konferencia, A találkozón ezúttal az éjőnyel-
Vi kutatások módszertani kérdései kaptak köz-
pont; szerepet, A konferencia szervezői olyan
témákról kezdeményeztek párbeszédet, ame-
lyek a szociolingvisaikában szokásos kutatói
elvek, eljárások kritjka j újravizsgálatára irányít-
ják a figyelmet. A legfontosabbak köZülük:
milyen elófeltevésekre és axiómákra épü|nek a
társas szemléletű munkákban alkalmazott
metódusok; illetve beszélhetünk-e egyáltalán
egységes nyelvszemléletról ezekben a mun-
kákban; Vagy: az á|ta|ában alkalmazott induk-
ciós módszerrel mennyiben fedhetők íöl a nyel
Vi rendszerszerúségek. L]gyanakkor olyan kér-
dések iS teritékre kerültek, amelyekkel kap
csolatban szocio!ingvistáktól - míVel az ezekre
adott Válasz nem feltétlenút befolyáso|ja a
kutatásaikat ritkán olvashatunk. példáu]: mit
kezd a társasnyelvész azzal a generativista
alapvetéssel, hogy léteznek velúnk sZületett
nyelVi képességek.

Az elhangzott előadások közúl harminchá-
rom jelent meg írott formában a konferencia
gyűjteményes kótetében. Ezek kőZött Vannak
o]yan munkák, amelyeket többé kevésbé a föl-
vetett kérdések egy-egy válaszaként Vagy ezek
kiegészítéseként olvashatunk, és Vannak,
amelyek inkább csak szocioIíngvisaikai kötő-
désük miatt lehetnek érdekesek a számunkra.
EZ utóbbiak kapcsán megernlíthetjük a köZép
iskolások nyelVi ideológiáit feltérképező vizsgá-
latot; az ún, közösségi ragadVánynéV-haszná-
lat szloVákiai magyar jellegzetességeiról szóló
áttekintést; a szaknyelVoktatás szlovákiai
körülményeínek bemUtatását, ill, a szaknyelV-
kutatás elméletébe Való betekintést; ugyanak-
kor itt utalhatunk a beszélő identitása és nvelv-

1 A könyv letölthető a köVetkezó URl-cimrő]i
http://Www.fss.ukf ,sk/elonyelVi18/images/pu bl
/konlla.pdfkondor perhécs Johanna
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használata közötti összeíüggéseket kutató

elemzésekre; és azokat a munkákat sem hag]/-

hatjuk ki, amelyekben a beszélők nyelvi atti

tűdjeinek rnegiSmerése kerúl a középpontba.
Röviden szólva: színes a paletta. AZ alábbiak,
ban viszont csak azokból az írásokból szemez
getúnk, amelyek szigorúan Vagy kevésbé szi-
gorúan Véve, de kapcsolódnak a konferencia
központi témájához: a szociolingvisáika kuta-

tás-módszertani prob|émáihoz.

A kötetet cseresnyésj Lász|ó szabályok és

vétetlenek c. cikke indítja, a generativista

nyelvfelfogás kritikájáVal, majd a pragmatikai

szemléIetű nyeiVleí!,ás elónyeinek bemutatásá-
Val. Szerinte nem lehet sikeres aZ a fajta nyelv,

|eírás, ameIy egy az egyén fejében rejíőző e|lí-

tólagos nyelvi szerkezetre összpontosít, a nyeIV

kommunikatíV fUnkcióját pedig f igyelmen kíVül

hagyja. A kommunikatíV fUnkció számbavétele
Ugyanis sokkal tóbb előnnye| jár a nyelv|eííás
során, mint amennyit azáltal nyernénk, hoá/
ed kirekesztjük, és ery a társadalmi környe-

zetból kimetszett. formális rendszert tanulmá-
nyoznánk. Ha példáu| az elmennj elment szer
kezeti tautológiát íái értelmezzük, a beszéló
kommUnikatíV sZándékából nyomban megért-
jük, hogy itt vataki ugyan va]óban elment, de

igazából nem ez számít, Pragmatikai szabály-
ként megfoga|mazva us/anez: X ugyan X, de a
lényeg más. És ez olyan kétes jelentéSű igék

esetében is ug)ianilyen jó| működik, mint a
galancérazni galancérozoű. Akármit is jelent

sen ez a kifejezés, a beszélő kommunikatív
szándékát értjük aZ említett pragmatikai Sza-

bály alapján. - A diskurzus pragmatikai szabá-
lyainak kutatása más jelenségek v!zsgá|atánál

is hasznos. Ezt Cseresnyési eÉy a feltételes
mondatokról szóló esettanuImányában bizo-

nyítia. oIyan mondatokat állit egymással szem,
be, amelyek formai szempontból ugyan szer-

kezetükben feltételes mondatokként vannak
jelölVe. de a ielte'el kövelke7rrény Vislony
Valójában csak az egyikben van meg, Vö. Ha

esik az eső, akkar elmarad a meccs. / Ha

;zomias vaÉy, van sör a hútőben,
A generatiVista nyelVíelíogás kritikája

Féhér kíisztina cikkében is visszakószön.
Ebben chomsky innátiZmus tétele kerúl górcső

aIá. A szelző azanban a kritikánál ióVal tóbbre
vállalkoziK. Annak a generalivis]a és d sloc:o

lingvista nyelvészek közótt feszülő ellentétnek
a feloldásávaI próbálkozik meg, amelyet a 17.

századi íi|ozóíiából ,.innátizmus Vs. tabula
"aSa ' l.érdéshént mar jól ismerünk: Vaion Van-

nak e az embernek Veleszületett nyelvi képes,
ségei, Vag)i csak a szú|etés után kezdi e|sajáti
tani a nyelvet? N4ásképp: Vajon a nyelv bioló-
giai Vagy társadalm i képződmény? Fehéra kér-

dés eldöntésénél egy korábban elhanyago|t

körülményre, a magzat méhen belülifejlődésé
re mutat íá, ame||yel új megvilágításba helyezi

a kérdést. Számos kísérlet bizonyítja, hoÉy az

úiszülött megkülönböZtetett szerepet tulajdo-
nít anyanyelvének, vagy legalábbis prozódiai-

intonációs jegyeiben aZ anyanye|Vére hasonlió
nyelveknek. Hasonlóképpen: élénkebben rea-

Eál azoka a mondókákra, amelyek prozódiai-

intonációs sajátosságai a magzati korból isme,

rősek lehetnek a sZámára. lMindebből pedig az
következik, hogy az anyanyelv grammatikai

mintáit tanulás útján, a magzatj kortól kezdve

ismerjük "ne8, Fz7el Fehér a psllcho- és szocF
olingvisliikai irányzatoknak esi új, köZös kiin-

dulópontot kínál.
A külónböző irányultságú nyelvészeti iskolák

közötti szakmai dialógus kiaIakitásáról ezenkí,
Vül Sándor Klára ír. Tanulmányában arra mutat

rá, hogy bár számos irányzat foglalkozik a nyelv

kialakulásának körü|ményeivel, evolúciós hátte-

réVel, és annak kognitíV feltéteIeivel, ezek kuta

tási eredményei mégis sokszor egymástól füg-

getlenül SZületnek. ltt Sándor elsósoíban a kog,

nitíV és aZ ún, elméleti nyelvészek mUnkái á|tal

meghatározott evolúciós nyelvészetre, illetve a

szociolingvisztika nyelvi Változásokkal kapcso-

latban felhalmozott hatalmas mennyiségű
empirikus anyagára utal. szerinte az evolúciós

nyelvészet éS a szociolingvisztika közeledése
mindkét oldalon haszonnaljárna. Egytelól a szo-

ciolingvisztika Lry bekapcsolódna az utóbbi éVek

Vezető kutatási folyamataiba; másfelól pedig az
evolúciós nyelvészetbe - a számos esettanul,
mány eredményei mellett - o|yan szempontok is
bekerülnének, amelyeket a nyelv éVezredes a|a-

kulásának vizsgálatakor fontos figyelembe
Venni: megemlíthetjük például a nyelvi e|emek

társas jelentését, az ilyen e]emekhez íúződó
attitűdöket, Vagy aZ egyes elemek identitásjelG
ló funkcióját Stb., melyek mind hatással vannak
a nyelvi változás menetére.
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A szociolingvisáika határterületeinek kér-
dése szabó DáVid cikkében a szlengkutatás
kapcsán is megelenik. szabó saját korábbi
kutatásait ismerteti, melyek módszereí, és
mint kiderúl, módszertani problémái gyakorla-
tilag teUesen megeg]ieznek a szociolingviszri-
kában is ismertekkel - gondoljunk csak példá
u| az anyagg)iűjtés során jelentkező megfigye
lői paradoxonra. A közös problémák és a nvelv
'jrsas s?emléleTú megkölelílése ellen;re,
meglepő módon, mégsem folyik élénk együtt-
múködés a két teIúlet között. A szociolingvisz
tika alapmúVeibő] a szlengkutatások eredmé
nyei szinte teljesen hiányoznak; ugyanakkor a
szlengkutatók is csak ritkán szoktak az egyes
szlengelemek lexikográfiai rendszerezésén és
szemantjkai leírásán továbblépni, és kózelíteni
a szociolingvisztika felé. Ennek e$/ik következ-
ménye, hogy a szlengkutatás a nyelVtudomány
periíériájára szorul. Ebben Vélhetően aZ is köZ-
re.játszik, hog)i a szlenghez 8yakran még kuta-
tói is negativan Viszonyulnak, A.jelenségre Kis
Tamás híVja íöl a figyelmet A megbétye€Pett
szleng c. írásának bevezetőjében. A folytatás-
ban pedig egy a többinél talán kevésbé ismert
koncepciót ismertet a nyelv beszélóközösség-
ben betöltött szerepéVel kapcsolatban: a nyel-
Vet nem a gondolatközlés, ill, információáta-
dás, hanem a társas kapcsolatok építésének
és fenntartásának, valamint mások befolváso-
lasának eslközekénl értelmezj. EZ a/ e|;éleri
keret teszi lehetőVé, hog}i a szlenget mint a
csoporton belüli nyelvi elkü lönülés és egyben a
kiscsoportokon belüli összetartozás kifejező-
eszközeként íoáuk főI. Ezáltal Válik érthetőVé,
ho$/ a szlenghasználathoz miért társul negatíV
attitűd, gyakran még kutatóinak oldaláról 

's:eZegyfelől szembemegy a ,nagycsoport'' homo
geniZáIó törekvéseíVel, másfelól eIkülönül más
csoportoktól (ameIyek közül Valame|yikbe
éaielemszerűen maga a kutató is beletaatozik),

A kutatóiattjtűd kérdése csernicskó lstván
cikkében is elókerül. csernicskó a címükben
szociolingvistának titulált ukrán nyelVészeti
munkák nyelvszemléletét ismertetj az
ukrán-orosz kétnyelvűség köVetkeztében lét-
rejótt ún, sZurzsik nyelWáltozat pé|dáján.
RámUtat, hogy az ukrán nyelvpolitika a nyelvé-
szeti kutatáSokra is rányomja bélyegét. Mivel a
szurzsik használatáVaí a ,,tiszta' ukrán nyelv

kiszorul bizonyos színterekrő|, az ukrajnaj tár
SasnyelvéSzet legfóbb áramlata a szurzsikra az
asszimiláció eszközeként tekint, amely Veszé-
lyezteti az Ukrán nyelvet, és ezáltal a társada!
mi békét.

A kutatói attitűd kapcsán szabó Tamás
Péter Vet fól egy kúlönösen fontos módszerta,
ni problémát, amjre most róViden mint a kuta-
tó homogenizáló hajlamáIa fogunk Utalni, ltt
arró] a jelenségről Van szó, amikor a Vizsgált
anyag a tudományos kategorizáció során
kimondva,kimondatlanul egyneműVé Válik, A
népi nyejves7el liolh lingJistics) néVen lsmert
irányzat esetében például a tudós/laikus
dichotómia teljesen eltakarja a ,,tudós. kate-
góriába tartozó szakmai sokféleséget, arne
lyen belül aZ eltérések nagyon na$/ok lehet-
ne}: ha például egy szocioljngvista rlem Vagy
már régóta nem foglalkozik aZ ún. elméleti
nyelVészet kérdéseivel, akkor nyelvész Végzett-
sége ellenére laikusnak számít ezen a terúle-
ten. szabó a ,,kutatói homogenizáció" problé
máját eg}i esettanulmányban is bernutatja. Egy
olyan esetet ismertet, amikor az adatköz|ő
pozíciója és nyelvról Való tudása Valóiában
eg}ietlen homogen kategdrjába sem jlles^hetó
be: az ddalközló a íeren {erdések jellegéhez
lgazodva Válto^alja meg narrdtÍVajál és eBy.
ben saját po,,l'cióját: aZ interjú elej;n al adaL-
közlónek a másokná] kompetensebb beszélőjavítói pozíciója felelt meg iobban. Viszont
miután a javítói szerepkórrel kapcsolatban
negatív értelmezés is íölmerült, az adatkőzlő
az öncélú javítás narratíVáját megvá itoztatta,
és_a javítást gyakorlatj okokkaJ próbálta legiti-
málni. Mindebbőljól látszjk, hogy aZ adatköZlő
felcírnkéZése a diskurZUs dinamikUs jellegéböl
adodóan jóformán lehetetlen

Végül még Kontra Mjklós cikkét említem
meg, mivel az abban felvetett probléma min-
den élőnyelvvel foglalkozó kutatót közvetlenül
érint; Vajon az a rengeteg hanganyag, amely a
kutatások során ósszegyúlik, és nemcsak az
aktuális, de a kéSőbbi VizsgálódáSoknak is aZ
alapját képezi, mennyi ideig marad meg a
hangzó nye]v kutatható dokumentumaként?
Kontra egy megtörtént eset példáján mUtat rá,
hogy milyen s/orsan elaVuí a régebbj telvelelek
lejátszásáhoZ szükséges techno]ógia; sőt az is
kiderül, ho$/ minél újabb technológiáVal Van
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Valami rögzítve, annál gyo6abban válik hasz
nálhatatlanná - gondoljunk csak arra, hos/
egi/ cD élettartama nem nag)ion tóbb tiz éVnél.
A hanganyagok lejátszásának technikai prob,
lémái mellett azonban sokszor tároíásuk
módja is hozzájárul ahhoz, hogy ezek használ,
hatatlanná Váüanak. Kontra éppen ezért e$/
magyar nyelvi hangtár létrehozását javasolja,
ahol gyűjtik, szakszerűen rnegőrzik éS tudo-
mányos elemzésre rendejkezésre bocsátják a
felvételeket.

A szociolingvisaika elméletj és módszerta,
ni problémái szempontjából érdekes lehet
még Németh Miklós és Gréczi,Zsoldos Enikő
írása. N4indkettó a történeti szociolingvisaika
kéídéselt boncolgatia: hogy vajon hogyan
Iehet aZ {éld)beszéd tényeinek kutatásan ala
puló szociolingvisztika módszereit a fennrna-
radt írásos emlékek kutatásánál alkalmazni:
Vagy éppen Hegedűs Attila cikkére is utaíha-
tunk, amelyben a szerző a mondattanj kutatá-
sok nehézségeivel foglalkozjk. És szót kell még
ejtenünk a kótet iMűhely c, rovatáról, amelybe
végül két kisebb elóadás-sorozat kerúlt: az
e$/ik - a múhely szervezóinek bevezetójét
rem szémriva - öl cjíkbdl áll. dmel}ehben l.ét
ha$/orránV, a beszeldközósségek nyelVjárá5i
,,alJa8jra" ö5Slpontosild nyelVróldrajl és a
kóZösségek belső heterogenitás át vizsgáló
szociolingvisztika átfedődéseire került a hang-
súly. A rnásjk sorozatban négy önálló tanul-
rrán}1 olvasnatunk az Urali nyelvek szocio
linqvisztikai elméletek és módszerek cimű
problémdrelvelci cjkk után, melyeh az udmU.lps a komi-oermják nyclv hely7etével és hasl-
nálatával foglalkoznak.

A konkrét ejóadások és előadás,sorozatok
éttekintése után a kötet egészéVel kapcsolat-
ban a^ eroemes me8 meáe$iezni. ho8y a
hon}"V olvasobará1. na$/ lerjedelme el'enere
jól kézbe illlk, az o|dalak nincsenek túlzsúfol-
Va, az es/es cikkeket a konferencia képei is
kiegészítik, a fejléceknek köszönhetően pedig
könnyű keresni az egyes cikkek köZött.
U$/anakkor úgy látom, ho$/ a c'kkek betű-
rendbe sorolásánál ezek témakör szerinti
rendszerezése, esetleg logikai sorrendbe álli,
iasa egy leljesebb es maradandóbb kep meg-
órzését tenné |ehetóvé az adott témáról,
Mindazonáltal, ahogy az föntebb Vélhetően

kiderült, mindenki, aki a nyelv iránt annak tár
sas össleiü8géseiben erdeklódik, hedvere
talál olvasnivalót a kötetben

sebők szilárd

Ladislav i/acháék Úvod do sociológie mlá-
deze, lBevezetés az i8úságszocioúgiába]
Tmava, Univezita sV. cyrila a Metoda, ln§titút
sociálnych Vied. 2011, 182 p,

A_szlovák iíjúságszocjológia egyik doyenjének
kötetét tartom a kezemben, s petófi után sza
badon azon gondolkodom, minek is nevezzem,
mármint a hötete,. A cím Ugyonls arra enged
kovetke4etnj, hog}/ lanhönwlól Van szo, amely
Végigvezeti olvasóját aZ iúúsággal kapcsolatos
alapf€almakon és Valamennyi, az ifjúsághoz
kótódó aktuá lis jelenségen. lVár ez is fontos és
tisaeletre méltó vállalkozás. Macháöek eá
nemcsak hogy megteszi, hanem ennéI sokkal
többet nyújt, Előbb a rá jellemzó alapossággal
ve8igkalauZol a sZloVá\iai szocjoló8iatönén+
Ien d masodik Vjlághaború ULání iddsldktól
kezdve napjaink Vagyis akit eZ aZ idószak és
speciálisan aZ áltaJános sZociológiatörténet
erdekel, már akkoí sem fog csalódni, ha csak
ea a részt olvassa el. Ám a szerző ugyanilyen
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toneneJel is. eg)iresá a s/loVákiai iíjüságsloci
ologJaet a hazai s,,ocjológial történesekbe
agyjzva, rrasreszt az europai if, ÚságszociolÓ-
glaet. bernu'atva ennek a SzociolÖgiai szubdls,/
clplIndrak a kialakulásál, tor..álddásál. irány
Váltása it befolyáSoló nemzetközi elméleti és tár,
sadolompolilika j hálteret. Kl jelenthetjük lehál,
|-og} az öI lejezetbdl álló monográ+ia részben
Szocjológjatórténeti mú. Másrésa azonban szo-
ciológiaelméleti mű is, hiszen a szerző bőséges
szakirodalomra és saját SokéVes kutatási gya-
korlatára támaszkodva aprólékosan elemzi
mindazokat a kategórjákat és tendenciákat.
dín_elyeh az új évezredoen a,/ irjúság problema
nhaja t jellemzil.. Végezetül akluá lpolitihai m ű is,
Vagy jnkább szociotechnikai, abban az értelern,
ben, hogy épp a kjmunkált elméletnek kószön,
hetóen hasznos $/akorlati útmutatót nyújt az
ifjúsággal foglalkozók számára. lvlacháóek
ugyanis azok kózé a szociológusok közé tarto




