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A legtöbb nyelvvizsgatípusban központi 
szerep jut a szituációs gyakorlatoknak, ahol 
életszerű helyzetet vagy problémát kell a vizs-
gázónak párban, illetve a vizsgáztatóval foly-
tatott párbeszédben megoldani. A könyv har-
madik fejezete témakörönként általában 
egy-két kidolgozott szituációt ad közre, majd 
további megoldandó feladatokat közöl. A ne-
gyedik fejezet Szövegalapú véleménykifejtés 
címmel vitatkozni és érvelni tanít. Először 
három rövid oldalon közreadja az ehhez szük-
séges legfontosabb szófordulatok és kifejezé-
sek listáját, mely rendkívül jó válogatás, tipo-
gráfiailag is jól szerkesztett, így könnyen 
áttekinthető (116–118). Az érdekfeszítő, sőt 
provokatív címmel ellátott mintaszövegeket 
öt kidolgozott párbeszéd, amolyan mintavita 
követi, és további öt szöveget is kínál a könyv 
önálló feldolgozásra. Ezeknek a szövegeknek 
sajnos nem elérhető az audioanyaga, de a könyv 
első két fejezetének szövegei mind meghall-
gathatóak a virtuális mellékletben, sőt a kiadó 
weboldaláról – a könyvben található egyedi 
regisztrációs kóddal belépve – le is tölthetőek. 
Az élethosszig tartó tanulás korában mindez 
fontos tananyag-készítési szempont, és rend-
kívül hasznos azoknak a tanulóknak, akik 
önállóan szeretnének készülni a szóbeli nyelv-
vizsgára.

Gazdag, hiánypótló és naprakész. Ezzel 
a három jelzővel ajánlom ezt a könyvet azon 
kollégák figyelmébe, akiknek fontos, hogy 
tanítványaik minél magabiztosabban, jól fel-
készülten menjenek az angol szóbeli nyelv-
vizsgára.

Fischer Andrea
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A dialektológia és a szociolingvisztika határ-
területén születő élőnyelvi kutatások konfe-
renciái inspiráló előadások és érdekes talál-
kozások színhelyei. Kiemelkedő szerepet 
játszanak a határon innen és túl tevékenykedő 
kutatók kommunikációjában és a fiatalok 
szakmai szocializációjában. Ez a barátságos 
légkör jellemezte a 2012-es szegedi konferen-
ciát, jól érzékeltetik ezt a kötetben látható 
fényképek is.

Az előadók és a témák sokszínűsége azon-
ban nem könnyíti meg a recenzens munkáját. 
A kötet írásai között egyaránt megtalálhatóak 
a többé-kevésbé ügyesen megírt apróságok, 
illetve egy-egy kutatói életmű lényegi össze-
gezései, a szerkesztési elveknek megfelelően 
azonos hosszúságúra-rövidségűre nyújtva-
vágva. Az ismertetésben udvariassági alapon 
kaphatna mindenki egy-két szót vagy mon-
datot, ez azonban nem lenne méltó sem a kö-
tethez, sem magához a tanácskozáshoz. Én 
a másik – szubjektív, akár udvariatlannak is 
nevezhető – utat választom: témakörönként 
csak a számomra fontos, új gondolatokat tar-
talmazó írásokkal kapcsolatos észrevételei-
met közlöm.

Cseresnyési László Szabályok és véletlenek 
című plenáris előadásában megkérdőjelezte 
az elméleti és az alkalmazott nyelvtudomány 
dichotómiáját, mely a hazai szakmai gondol-
kodásban feloldhatatlannak tűnik. A szerző 
joggal utal arra, hogy az adott nyelv gramma-
tikájának zárt rendszerként való elemzése, s 
annak a nyelvhasználattal mint véletlenek 
uralta kaotikus gyakorlattal történő szembe-
állítása valójában az úgynevezett alkalmazott 
(nyelv)tudományt (és annak művelőit) zárja 
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ki a komolyan vehető tudomány köréből. 
Cseresnyési a feltételes mondatok árnyalt 
elemzésével igazolja, hogy a konszenzus fi-
gyelmen kívül hagyásával a nyelvleírás leg-
fontosabb elméleti kérdései sem oldhatók 
meg.

Sándor Klára Mennyire evolúciós az evo
lúciós nyelvészet? című írásában arra keresi 
a választ, hogy a nyelv evolúciójával foglalko-
zó elméletek miért nem merítettek a variácio-
nista szociolingvisztika eredményeiből, illet-
ve, hogy ez utóbbi legkiválóbb képviselői – maga 
Labov is – miért ódzkodtak olyan látványosan 
az elméletalkotástól. Ez utóbbi annál különö-
sebb, mivel Weinreich éppen Labovval és 
Herzoggal közösen írt, 1968-as írásában tűzte 
ki célul a nyelvi változás olyan átfogó elmé-
letének megalkotását, amely képes a nyelv 
kialakulásának magyarázatára is. A variácio-
nisták által feltárt nyelvi változatosság – Sán-
dor szerint – a társas életben elengedhetetlen 
identitásjelölés történelmi lehetőségét terem-
tette meg a nyelvi közösségek számára. Ezek 
felismerése erősíti a csoportkohéziót. Ilyen 
értelemben a nyelv a csoport túlélését bizto-
sító adaptív viselkedés fontos eszköze.

Az élőnyelvi kutatások hagyományos te-
repei a kétnyelvű közösségek. Borbély Anna 
már jó két évtizede kutatja a nyelvcsere és 
a nemzetiségi identitás összefüggését a ma-
gyarországi román közösségben. Úgy tűnik, 
mára érik be ennek a longitudinális vizsgá-
latnak az eredménye árnyaltan megrajzolt, 
fragmentált egyéni identitások képében. Ezek 
akár meg is lephetik az olvasót, hiszen: „A 
román identitás fordítottan viszonyul a román 
nyelv funkcionális térvesztéséhez, ami talán 
ennek a funkcionális térvesztésének a kom-
penzálását hivatott szolgálni” (116).

Misad Katalin a szlovákiai magyar szak-
nyelvi oktatás sajátos problémáiról számol be. 
A kisebbséghez tartozó állampolgár minde-
nekelőtt a közigazgatás szaknyelvével kerül 
kapcsolatba, amikor – élve törvény adta jogá-
val – beadvánnyal fordul az önkormányzati 
szervekhez. Ez azonban nem megy könnyen, 
hiszen „a hivatalos érintkezés több évtizedes 

szlováknyelvűségének következményeként 
sem az ügyfelek, sem a hivatali dolgozók nem 
ismerik a magyar jogi-közigazgatási termino-
lógiát” (273). A magyarországi terminológi-
ával egyeztetett szaknyelvi oktatás javíthatna 
ezen a helyzeten.

Bilász Boglárka nyelvi ideológiák hatását 
vizsgálta kétnyelvű szlovákiai középiskolások 
körében. A kérdésekre adott válaszokból egy-
értelműen kitűnik, hogy a kétnyelvű területen 
élő fiatalok megengedőbbek a köznyelvtől 
eltérő nyelvi változatok (szleng, dialektus) 
tekintetében, és kevésbé fogékonyak az anya-
nyelvet kitüntetett értéknek tekintő purizmus-
ra, mint a magyarországi kontrollcsoport.

Heltai Borbála Éva egy atipikus hazai be-
szélőközösségben vizsgálja a nyelvcsere és 
a migráció kérdését. Az általa vizsgált tele-
pülésen, Geresdlakon a több generáción ke-
resztül helyben élő német nemzetiségűek és 
cigányok mellett megjelentek a turisztikai 
migránsoknak is nevezhető finnek. Úgy tűnik, 
míg a helyi idősebbek szomorkodnak a hely-
zet változása miatt, a fiatalabb generáció tag-
jai szívesen élnek a kibontakozó helyi több-
nyelvűségből adódó lehetőségekkel.

Csernicskó István előadása némileg kilóg 
a sorból, mivel a bonyolult és ellentmondásos 
ukrajnai nyelvi helyzetet úgy elemzi, hogy 
zárójelbe teszi az ottani magyar közösség 
nyelvhasználatát. Mint tudjuk, a mai Ukrajna 
területén az orosz déli nyelvjárásaiból a 12–
14. században divergens mozgással kialakult 
az ukrán, de magas presztízsű változatként 
mindig is ott volt mellette az orosz. A két nyelv 
szoros együttélése létrehozta a szurzsikot, a két 
nyelv kontaktusváltozatát. Hasonló módon él 
Belaruszban a magas presztízsű orosz és a cse-
kély presztízsű belarusz mellett a sokak által 
beszélt, de lenézett kontaktusváltozat, a trasz
janka. A jelen helyzet különössége abból fa-
kad, hogy a független Ukrajnában történel-
mileg megkésetten, éppen most kívánnak 
ukrán nyelvi alapon egységes nemzetet létre-
hozni, olyan nyelven, amelyet a lakosság je-
lentékeny része nem vagy csak töredékesen 
beszél. Az ukrán szociolingvisztika, úgy tű-
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nik, ezt a politikai akaratot szolgálja ki, ami-
kor „nem nyelvtudományi, hanem érzelmi 
alapon közelíti meg vizsgálata tárgyát” (130). 
Ebből viszont világosan kiderül, hogy az uk-
rajnai nyelvpolitikusok nemcsak a magyar, 
ruszin és egyéb kisebb közösségek nyelvi 
helyzetét hagyják figyelmen kívül, hanem 
jórészt az ukránokét is.

Kontra Miklós írása a nyelvi adatok eltű-
néséről hideglelős félelmet kelt minden élő 
nyelvhasználattal foglalkozó kutatóban. Még 
mindig az oly törékenynek tűnő könyvek áll-
ják legjobban az évszázadok viharait, a hang-
zó szót rögzítő adathordozók élettartama 
pedig ijesztően rövid. Kontra figyelmeztetését 
számos értékes felvétel visszavonhatatlan 
pusztulása teszi drámaivá. Csak egyetérteni 
lehet javaslatával: létre kell hozni egy olyan 
nemzeti hangtárat, amelyben helyet kapnak 
a nyelvjárási felvételek éppúgy, mint a városi 
változatok dokumentumai. Követendő példá-
nak látszik erre a mannheimi IDS (Institut für 
Deutsche Sprache) Spracharchivja, amely 
megőrizte a mára gyakorlatilag kihalt német 
dialektusok, például a szudétanémet változa-
tok hangzó emlékeit, valamint a hetvenes-
nyolcvanas évek városi nyelvi projektjének, 
a Werner Kallmeyer által koordinált Stadtge-
sprächnek a dokumentumait. Ők meg tudták 
oldani a hardver-szoftver elavulásából adódó 
költség gondjait is. Amikor az 1980-as évek-
ben először jártam ott, az intézet földszintjén 
a SZTAKI hatalmas gépeihez hasonlókon 
tárolták az adatokat, ma viszont a jelen kor 
korszerű technológiájának megfelelő eszkö-
zökön. Az adatok egy gondosan kiválasztott 
része a nagyközönség számára is hozzáfér-
hető. Hasonló archívumot az egész magyar 
nyelvterületre vonatkozólag is létre kell hoz-
ni, hogy vizsgálni lehessen az egyes társadal-
mi csoportok nyelvhasználatát és az azokban 
végbemenő változásokat.

A Nyelvi változók, nyelvhasználat, térbe
liség műhely előadásaiból megtudjuk, hogy 
léteznek már ilyen magyar adatbázisok és 
alkalmazások, például a Geolingvisztikai 
Műhely honlapján megismerhető beszélő tér-

képek. Az ezekből nyert ismeretekből mutat 
be példákat Vargha Fruzsina Sára, mikor ösz-
szehasonlítja az MNyA (A magyar nyelvjárá-
sok atlasza) munkálatai közben, az 1960-as 
évek elején rögzített és az azok helyszínén 
készült újabb felvételeket. Igaza van: „az adat-
bázisban rögzített, különböző szempontok 
szerint kereshető és csoportosítható nyelvjá-
rási adatok az adatbeírásos papírtérképeknél 
világosabban mutathatják egy-egy nyelvi je-
lenség földrajzi elterjedtségének, elterjedésé-
nek dinamikáját” (472). Hasonló témákat és 
feldolgozást mutatnak Bodó Csanád, Meny-
hárt József és Presinszky Károly írásai.

Az Uráli nyelvek – szociolingvisztikai el
méletek és módszerek címet viselő előadás-
csokor az udmurt és a komi-permjak nyelvek 
médiabeli használatára, valamint a többségi 
orosz nyelv rájuk gyakorolt hatásaira fóku-
szál, de a következtetések érvényesek más kis 
nyelvre is.

A kötet írásai fontos elméleti kérdéseket 
tárgyalnak, és érdekes empirikus kutatásokról 
adnak hírt. Ajánlom olvasásra és továbbgon-
dolkodásra.

Huszár Ágnes
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A magyarországi alkalmazott nyelvészet 
egyik kiemelkedő eseménye a Balatonalmá-
diba évente visszatérő Pszicholingvisztikai 
Nyári Egyetem, amely tudományos műhely-
ként fórumot biztosít hazai és külföldi szak-
emberek legújabb kutatási eredményeinek 
bemutatására és a nemzetközi szakmai körben 
folytatott tudományos eszmecserére. A jelen 
kötet gerincét a 2011-ben rendezett Pszi cho-
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