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alatt megtörtént a nyelvoktatási átrendező-
dés, az arányváltás, sok lényeges lépésen – 
meg néhány kacskaringón is – túl vagyunk: 
mindez önmagában eredmény, de nem lehet 
csodákat várni, mivel a nyelvoktatási rend-
szerváltás mind magában az oktatási rend-
szerben, mind a tanárokban, mind pedig a 
diákokban lassan válik átütő eredménnyé, és 
hosszabb időszak elteltével vezet a nemzeti 
nyelvtudási ráta látványos emelkedéséhez.

A mű – mint már említettem – tíz fejezetre 
tagolódik. Ezek a fejezetek, amint ezt a címek 
is mutatják, 15 év nyelvoktatásának legfonto-
sabb elemeit, eseményeit rendszerkritikai 
szempontból veszik számba, illetve így elem-
zik. A szerző az adatokból, a dokumentumok-
ból, a felmérésekből és egyéb objektív tények-
ből tablót és összegzést készít, majd vélemé-
nyeket mutat be, vagy éppen véleményeket 
ütköztet, de mindezt úgy rendezi és úgy kom-
mentálja, hogy saját határozott álláspontja is 
érzékelhető a mű egészén át. Ez az a pont, il-
letve ez az a megközelítés, ami a művet izgal-
massá és egyénivé is teszi; számos pontja vagy 
fogalma a részletekben is érdekeset, újat mond. 
Példaként hozhatjuk a korábbi hagyományos 
és az ún. három éves nyelvtanárképzés és bo-
lognai képzés összevethetőségét; a nyelvta-
nárok modellkövető magatartásáról mondotta-
kat; a nyelvtanári kompetenciaháló felrajzolá-
sát; az iskolarendszerű nyelvoktatás mellett 
működő „árnyékoktatást” vagy a „nyelv-
könyvközpontú oktatás” kérdését stb. A rend-
szerkritika mellett a rendszeralkotás is erőssé-
ge a szerzőnek. Ennek számos tanújelét adja, 
de ezekből kiemelkednek azok a saját alkotású 
és egyéni táblázatok, amelyekre érdemes kü-
lönös figyelmet fordítania az olvasónak: tömör 
összefogottságukkal nyelvpedagógiánk lénye-
ges problémáit ragadják meg. Fontosságuk 
miatt néhányat konkrétan is kiemelek ezekből: 
nyelvkönyvek és módszertani megközelítésük 
(pp. 40–41); tantervek és módszertani megkö-
zelítések az ezredfordulón (pp. 44–46, 52); a 
tantervi szabályozás szintjei (pp. 50–51); az 
érettségi rendszer és oktatási következményei 
(pp. 121–122); a forma-központú, illetve tan-

anyag-központú nyelvoktatás és a kommuni-
katív nyelvoktatás összevetése (p. 148) és vé-
gül a legfontosabb s egyben a jövőbe mutató 
táblázat: tézisek és feladatok (pp. 149–150).

Végül feltehető a kérdés, hogy kinek ajánl-
ható a könyv. Mindenkinek, aki a nyelvoktatás-
sal bármilyen kapcsolatban áll, és akinek a gon-
dolkodásába belefér az idegen nyelvi kultúránk 
fejlesztésének szándéka, de egyben tisztában 
van azzal is, hogy ez csak céltudatos, szakszerű 
és áldozatos munkával tehető meg. Persze az 
ajánlás részletezhető: elgondolkodtató olvas-
mányként ajánlhatjuk a nyelvpolitikával és a 
döntéshozatallal foglalkozóknak; szembesítés-
ként és leltárként a közoktatás és a felsőoktatás 
vezetőinek, nyelvtanárainak; a képzési struktú-
ra újragondolására a nyelvtanárképzés és a 
doktori képzés szervezőinek és oktatóinak; 
tényanyag és ismeretek bővítésének szándéká-
val a nyelvpedagógia, a módszertan oktatóinak; 
témaválasztásra az alkalmazott nyelvészet mű-
velőinek. És ne feledjük, ez a mű műfaja szerint 
kézikönyv: többször használható, részleteiben 
is olvasható, újra és újra levehető a könyves-
polcról.
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A TINTA Könyvkiadó 2008. évi slágerköny-
vei kö zé tartozik Burget Lajos Retró szótára.

Napjainkban a múltba vágyakozva visszate-
kintő, nosztalgiázó retródivat korszakát éljük. 
A médiában retróműsorok sorakoznak: az 50-
es évek táborozásainak úttörődalairól és egy-
kori reklámként is felfogható plakát jai  ról, a 
60-as évek balatoni nyaralásairól, a 70-es évek 
öltözködési divatjáról, a 80-as évek slágereiről 
szóló műsorok nagy érdeklődést váltanak ki a 
nézőben, olvasóban egyaránt. A lélektani ma-
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gyarázat minden bizonnyal az időbeli távolo-
dás megszépítő messzeségében s a hétköznapi 
közelségű kulturális múltunk megismerésének 
vágyában rejlik. A fiatal nemzedékek részéről 
valamiféle kíváncsiság is él a szülők korosztá-
lyának furcsa ifjúsága iránt, az idősebbekben 
pedig az egykori fiatalság nosztalgiája, a kor-
osztályokon belüli mintegy képletes összeka-
csintás: „Emlékszel, milyen volt? Mi egy fel-
villanó képből is tudjuk, miről van szó. Félsza-
vakból is értjük egymást.”

A nyelvészet területén a szótárírók körében 
hasonlóképpen feléledt a retródivat. Egymás 
után jelennek meg a kultúraközvetítő, értel-
mező kulturális szótárak. Bart István orosz 
fordítóknak szánt magyar kulturális szótára 
(Bart 2005), Soproni András magyaroknak írt 
orosz kulturális szótára (Soproni 2008) most 
kiegészült Burget Lajos magyaroknak magya-
rokról szóló munkájával, amely a hazai olva-
sóhoz szólva, minden idegen nyelvi kiterjesz-
tés nélkül a Retró szótár címet viseli.

A kulturológiai szótárak mind az anya-
nyelven, mind az idegen nyelven megnyilat-
kozók számára rendkívül fontos segédköny-
vek. A nyelvoktatásban és a fordítói mun- 
ka során is hasznos ismereteket nyújtanak.  
Gad amer nyelvfilozófiája szerint a világból 
annyi a mienk, amennyit meg tudunk nevezni 
belőle. A megnevezés viszont csak egy men-
tális lexikonnal, a kulturális háttér tudásával 
lesz igazi hordozója világismeretünknek. 
Kulturális emlékezetünk része az az ismeret 
is, amely nem személyes, empirikus tapaszta-
láson, hanem mások elbeszélése útján jut tu-
domásunkra. Erre szolgál a retrószótár is.

Burget Lajos a háború utáni magyar meg-
élt valóság jó ismerője, kiváló tollú újságíró 
volt. Élete legtermékenyebb éveit újságíró-
ként Nyíregyházán töltötte. A küllemében, 
betűszedésével is a régi időket idéző puha 
borítójú jelen kötet megjelenését ugyan már 
nem élhette meg, de leánya és a Tinta Könyv-
kiadó segítségével 2008-ban az érdeklődők 
kézbe vehették utolsó munkáját.

A kiadói előszó hangsúlyozza, hogy a 700 
szócikkből Magyarország második világhá-

ború óta eltelt időszakának szavakba zárt sa-
játos mikrotörténelme bontakozik ki. Olyan, 
amely semmilyen történelemkönyvben nem 
szerepel, hiszen a korfestő szavakat felsora-
koztató magyarázó szótár a kor hangulatát, 
mindennapjait jeleníti meg. A kiadó néhány 
éve, a szótár ötletének születésekor internetes 
szógyűjtést hirdetett, amelynek az eredmé-
nyét a szerző be is építette ebbe a munkájába. 
A „kollektív bölcsesség” során összeállt szó-
jegyzékből legtöbben az alábbiakat idézték 
fel emlékeik közül:

építőtábor társbérlet
békekölcsön brigádnapló
kommunista szombat csőnadrág
kulák viharkabát
úttörő huligán
Bambi (üdítőital) néprádió
kisdobos tantusz
munkásőrség ülőkalauz
úttörővasút feketevágás
fecske (férfi úszónadrág) iskolaköpeny
KISZ (Kommunista Ifjúsági kapupénz 
   Szövetség) 
maszek (magán szektorban kmk (közveszélyes
   dolgozó)    munkakerülés)
munkásőr nejlonharisnya
orkánkabát táncdalfesztivál

A szótár a szavakat közérthető, közvetlen 
stílusban magyarázza. Maga Burget Lajos 
így vall munkájának indokoltságáról: „Az 
idősek számára megélt évek, korok ma nem-
zedékek számára már csak nem is emlékek, 
legfeljebb szájhagyomány révén szerzett fe-
lületes információk. Egy-egy alkalommal 
úgy látszott, az idősebb és a fiatalabb nemze-
dék nem is egy nyelvet beszél” (p. 13).

Érdemes megnézni ugyanakkor kicsit a 
nyelvész szemével közelebbről is, miből épít-
kezik egy magyarázó kulturológiai szótár, 
amilyenek Burget Lajos és az említett kiváló 
szerzők munkái. A megismerés-tudomány, a 
kognitív nyelvészet nézőpontjait alapul véve 
a szótáraknak nem csupán „lexikális egysé-
gekre” kellene épülniük, hanem úgynevezett 
keret alapú pragmatikai információkat kelle-
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ne közvetíteniük. A keret-szemantikai kutatá-
sok ezért a használatba, a kulturális háttér- 
összefüggésekbe ágyazottan szemlélik a nyelvi 
megnyilatkozásokat, kifejezéseket. A jövő 
szótárai minden bizonnyal nem grammatizá-
ló-lexikális megközelítésűek, hanem keret 
alapúak lesznek, azaz például a jelen retró-
szótárhoz hasonlóan alaposabban és precízen 
jelenítik majd meg a világra vonatkozó tu-
dást, az úgynevezett fogalmi, enciklopédikus 
alapú ismereteket (vö. Andor 2005). Ugyan-
akkor tény, hogy minden lexikális egység je-
lentése flexibilis, bármely asszociált ismeret, 
amely hozzá kapcsolódik, az őt körülvevő 
elemeket képezi. Langacker, a kognitív nyel-
vészet egyik vezető személyisége úgy beszél 
a lexikális egységről, mint az enciklopédikus 
tudás elérésének egy strukturált, részben 
meghatározott módjáról. „Egy lexikális egy-
ség referensének bizonyos aspektusai bizo-
nyos kognitív tartományok jellemző jegyei-
nek középpontjában találhatók, míg mások 
inkább a periférián helyezkednek el” (Andor 
2005: 22). A lexikális egységek rendelkeznek 
konvencionális jelentéssel, mégis a kontextus 
határozza meg az egyedi értelmezés valószí-
nű módját. Ennek bemutatására vegyünk egy 
szócikket Burget Lajos retró szótárából, amely 
– a hatvanas évek iskolásainak nem kis gyö-
nyörűségére – felszabadította a gyerekek hét-
végéjét a tanulás alól. A felnőtteknek ugyan-
ez a hétvégi telek gondozását, esetleges feke-
temunka idejét jelenthette:

szabad	szombat	A környező országok közül az 
első volt Magyarország, ahol bevezették 1969-
ben a szabad szombat intézményét. Így különö-
sen látványos változások jelentkeztek a munka-
időalap területén. A szabad szombat, az ötnapos 
munkahét, majd a munkaidő további csökkentése 
igen erőteljesen átalakította az életformát. A sza-
bad szombat (ellentétben a nyugati országokkal) 
az iskolában is elterjedt, így az életforma átalaku-
lása az iskolások körében is nyomon követhető.

A ’szabad szombat’ egy olyan fogalmat he-
lyez a középpontba, amely a szócikkben leírt 

hátterek (scenes), keretek (frames), forgató-
könyvek (scripts) hálóiban, vagyis a megisme-
rés-tevékenység struktúráiban reprezentálódik, 
jelenik meg valós használati mivoltában. S 
még nem beszéltünk az emotív elemekről, az 
érzelmi asszociációkról, amire álljon itt egy 
másik szócikk, s idézze a gyerekkor távoli íze-
it, illatait, a csatos üveg zárjának kattanását, 
szénsav sistergését, a bizsergető ízt a nyelven:

Bambi Szintetikus narancs, málna, citrom ízesí-
tővel készült magyar üdítőital, amit csatos üveg-
ben árultak. A „Jaj, úgy élvezem én a strandot 
[…] És még Bambi is kapható” szövegű dal állí-
tott maradandó emléket az egészségtelen, műízű, 
mégis sokak által kedvelt italnak, ami 1967 után 
átadta helyét a kólának. Feltámasztásával meg-
próbálkoztak 2001-ben, de sikertelenül.

Látható, mindkét szócikkben a ’keret’ fo-
galma a tér, az idő, a szín, az íz stb. területeit 
is magába foglalja. Vagyis Magyarország a 
hatvanas években, amikor minden gyerek 
sárga Bambival oltotta a szomját.

A ’keretek’ és ’tartományok’ (dominium) 
nem választhatók el az ’aktív zónáktól’, ame-
lyek a diskurzusban a fogalmat egy megnyilat-
kozás során egy adott relációs kifejezéshez és 
vele kapcsolatos nevekhez kötik. Tehát egy 
egész diskurzus-kontextust kell megnéznünk, 
hogy meghatározhassuk egy fogalom aktív zó-
náját: meddig terjed a ’szabad szombat’, med-
dig terjed a ’Bambi’ értelmezési tartománya, mi 
minden fér bele, mi biztosítja az a koherenciát, 
amely egy szinonímakészletből épp azokat ren-
deli hozzá, amelyeket a nyelvhasználó tapaszta-
latai, ismeretei alapján hozzátársít, konnotál.

Látható, hogy az időbeli lefolyás miatt a ’di-
namikusság’ is jellemzi azokat a fogalmi tarto-
mányokat, amelyek nyelvi reprezentá cióját 
egy-egy lexikai egység hordozza. Mást jelent 
akár ugyanabban a korban egy gyereknek, mást 
egy felnőttnek az a fogalmi leírás, koncep-
tualizáció, amelyet a nyelvi egység takar. A 
kognitív nyelvészet terminusával ’konceptua-
lizáció’ alatt a világ dolgainak, jelenségeinek, 
folyamatainak fogalmi feldolgozását értjük, 
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amely valamely egyetlen tárgyias nézőpontból 
történik. A ’szabad szombat’ a gyereknek isko-
lai szünet, a felnőttnek saját célra fordítható 
munkaidő. A ’Bambi’ valakinek egy rajzfilm 
őzikefigurájának a neve, másnak egy régi, 
mesterséges üdítőital, megint másnak maga a 
gyerekkor ÜDÍTŐITALA – csupa nagybetű-
vel. E megértési folyamatban van egy közös 
előismereti pozíció az egymást értő beszélők 
részére, ez a referenciapont. Ez által mégiscsak 
létezik egy elvont fogalmi modell is az adott 
dologról, entitásról, amit a szaknyelv ’ideali-
zált kognitív modellnek’ (ICM) hív, s a foga-
lom legfontosabb összetevőit tartalmazza.

Ezekből az ismeretekből áll a nyelvben le-
képezett világunk. Burget Lajos retrószótára a 
történelmi közelmúlt konceptualizációját, a fo-
galmak körüljárását segíti mindazok számára, 
akik nem éltek a huszadik század második felé-
ben, de kulturális emlékezetünknek ezt a perió-
dusát a magyarázatokból, mások elbeszélésé-
ből meg szeretnék ismerni. Akár azzal a céllal, 
hogy saját világuk szerves részévé tegyék, akár 
azért, mert erről idegen nyelven beszélni sze-
retnének, vagy éppen azért, mert műfordí - 
tóként a megfelelő szövegkontextus helyes 
szin o  níma-választásához szükségesnek érzik a 
kulturális háttér ismeretét. Ezért ajánlom – jó 
böngészést kívánva – minden nyelvtanár és 
múltunkat tudatosan szemlélő olvasó számára 
őszi-téli estékre élvezetes nosztalgiázásként is 
Burget Lajos posztumusz munkáját.

Cs. Jónás Erzsébet
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A szerző, Navracsics Judit a Pannon Egye-
tem Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékének 
docense. Tudományos munkásságában hang-
súlyosan jelennek meg a kétnyelvűséggel 
kapcsolatos, illetve a pszicholingvisztikai 
(mentális lexikon) kutatások. Jelen könyvé-
ben a kétnyelvű mentális lexikonnal kapcso-
latos legújabb kutatásokat ismerteti.

A kötet kettős célt szolgál: elméleti beve-
zetést és alapozást nyújt a kétnyelvű mentális 
lexikon, a pszicholingvisztikának egy hang-
súlyos, mindazonáltal a mai napig kevéssé 
kutatott területén, majd empirikus adatok, kí-
sérletek bemutatásával és elemzésével vá-
laszt keres a kétnyelvű mentális lexikon fel-
építésére.

A kétnyelvű személyek vizsgálata sok me-
todikai kérdést vet fel. Maga a kétnyelvű/két-
nyelvűség fogalma sem egyértelmű, külön-
böző kutatók (Bloomfield, Haugen, Diebold, 
McNamara, Skutnabb-Kangas, Weinreich 
stb.) különböző szempontok szerint definiál-
ják a kétnyelvűeket (Bartha 1999, Lengyel 
1997, Navracsics 1999). Navracsics Grosjean 
holisztikus megközelítéséből kiindulva, a 
Grosjean által megfogalmazott kutatásmód-
szertani problémákat szem előtt tartva foly-
tatja vizsgálatait.

A kétnyelvű személyekkel kapcsolatos 
neurolingvisztikai kutatásokat a technikai 
fejlődés eredményeként létrejött új eszkö- 
zök (CT, fMRI, MEG, PET) megkönnyí- 
tik, ugyanakkor „a jelenleg rendelkezésre 
álló neurolingvisztikai adatok, a legfejlettebb 
neu  rológiai eszközökkel végrehajtott vizsgá-
latok eredményei ellentmondásosak az első 
és a második nyelv agyi aktivációját illetően” 
(p. 27).

Pszicholingvisztikai szempontból a két-
nyelvűséggel kapcsolatos kutatások ma is 
Weinreich klasszikus felosztását veszik ala-
pul. Összetett kétnyelvű, aki egy rendszerbe 
szervezi a két nyelvet:


