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Mobil fó nia és nyelv hasz ná lat

A nyel vé sze ket a mo bil te le fon nal kap cso lat ban szá mos kér dés ér de kel he ti – meg le pő 
mó don a leg ke vés bé ta lán az, hogy mi lyen ha tás sal van a mo bil te le fo nok ter je dé se a 
nyelv hasz ná lat ra. Azért van ez így, mert ezek a ha tá sok leg in kább csak új sza vak meg-
je le né sé ben mér he tők, az ilyen tí pu sú vál to zá sok pe dig annyi ra jól is mer tek, és kö vet kez-
mé nyei olyan cse kély je len tő sé gű ek, hogy nem igen szá mít hat nak a nyel vi vál to zá sok 
el mé le tét ku ta tók lel kes ér dek lő dé sé re. Ha son ló an ah hoz, aho gyan az agy mű kö dé sét 
és ar chi tek tú rá ját sem vál toz tat ták meg a mai tech ni kai vál to zá sok nál sok kal ro busz tu-
sabb ha tá sok sem (Pléh 2002), a nyelv funk ci ói és mű kö dé se is tú lon túl komp lex és 
sok fé le mó don be ágya zó dott ah hoz, hogy a ne künk ta lán ha tal mas ug rá sok nak tű nő 
vál to zá sok alap ve tő, vagy akár je len tős mó do su lá so kat hoz za nak lét re ben ne. Az újabb 
eset ta nul má nyok tar tal mi lag per sze ér de ke sek le het nek, de nem vár ha tó, hogy alap ja i-
ban ren ge tik meg a nyel vi vál to zás me cha niz mu sá ról ed dig szer zett is me re te in ket.

En nél va la mi vel iz gal ma sabb nak tű nik az a kér dés, hogy az em be rek mi ként vé le-
ked nek ezek ről a vál to zá sok ról – rész ben azért, mert ezek a vé le ke dé sek ma guk is 
be fo lyá sol ják a nyelv hasz ná la tot, rész ben pe dig azért, mert ezek nek a vé le mé nyek nek 
a köl csön ha tá sai is hoz zá já rul nak an nak  az új ér ték rend nek és nor ma rend szer nek a 
ki ala ku lá sá hoz, amely mér cé ül és min tá ul szol gál ah hoz, hogy meg fo gal maz zuk az új 
tech ni kai esz kö zök höz fű ző dő vi szo nyun kat. Más ként fo gal maz va: a vé le ke dé sek nek a 
tech ni kai esz kö zök ké pé nek és a hoz zá fű ző dő vi szo nyok nak a tár sa dal mi meg konst ru á lá-
sá ban van nagy sze re pük. Mint egy nem ré gi ben meg je lent könyv ben Ian Hutch by (2001) 
ír ja, in ter ak ci ó ink mód ja it nem csak az be fo lyá sol ja, hogy ép pen va la mi lyen tech ni kai esz-
köz se gít sé gé vel va gyunk kap cso lat ban egy más sal, ha nem ez zel egy idő ben mi ma gunk 
ala kít juk ezek nek a tech ni kai esz kö zök nek a kul tu rá lis és in ter ak ci ós tar to má nya it. 

De még en nél is ér de ke sebb le het azt meg vizs gál ni, hogy ma guk ról a nyel vi funk-
ci ók ról ho gyan tud ha tunk meg töb bet, ha azt, amit a nyelv hasz ná lat ko ráb bi kö ze ge i-
nek ku ta tá sa so rán meg tud tunk, ki egé szít jük egy más faj ta, új nyelv hasz ná la ti kö zeg 
ku ta tá sá ból vett ada tok kal. Olyan kér dé sek vizs gá la ta kap csol ha tó ide, mint pél dá ul 
az, hogy a szó be li ség ho gyan ve szi vissza a nyelv hasz ná la ti tar to má nyo kat az írás-
be li ség től; vagy hogy a nyelv so kak ál tal el sőd le ges nek, sőt jó né hány nyel vész sze-
rint ki zá ró la gos nak tar tott funk ci ó ja, a kap cso lat tar tás el sőd le ges nek vagy má sod la-
gos nak bi zo nyul-e eb ben az új kö zeg ben a gon do lat köz lő funk ci ó val szem ben.

A mobil fó nia és a nyelv hasz ná lat kér dé sei ter mé sze te sen nem vá laszt ha tók el az 
in for má ci ós tár sa da lom egyéb jel leg ze tes sé ge i nek vizs gá la tá tól. Ezért ne vez he tő 
na gyon ked ve ző nek az a kö rül mény, hogy 2001 ja nu ár já tól egy tran szdis z ci plináris 
prog ram ban dol goz hat nak együtt fi lo zó fu sok, pszi cho ló gu sok, szo ci o ló gu sok, nyel-
vé szek – a ku ta tás egyéb ként az MTA Fi lo zó fi ai Ku ta tó in té ze te kö ré szer ve ző dik, 
ve ze tő je Nyí ri Kris tóf. E kö zös ku ta tá sok ed di gi ered mé nye it több kon fe ren ci án és 
kö tet ben fog lal tuk össze;1 nyel vé sze ti vo nat ko zá sú té má i ból pe dig önál ló szek ci ót 

 1  A ku ta tás ról és a kon fe ren ci ák ról a http://www. fil.hu/ mo bil ol da lon ol vas ha tó rész le tes tá jé koz ta tás; az 
ed dig meg je lent kö te tek: Nyí ri 2001a; 2001b; 2002a; 2002b; 2003.
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szer vez tünk A mo bil kor szak nyel ve ze te cím mel a 12. Ma gyar Al kal ma zott Nyel vé sze-
ti Kong resszu son. A kö vet ke ző ta nul má nyok e szek ció elő adá sai kö zül va lók.

Benczik Vil mos írá sa az zal fog lal ko zik, hogy a nap ja ink ban ki ala ku ló má sod la-
gos szó be li ség ko ra mi ben kü lön bö zik az el sőd le ges szó be li ség és az írás be li ség 
ko rá tól, il let ve mi ben egye zik meg ve lük. Pet teri Lai ho nen a te le fo ná lás sal kap-
cso la tos klasszi kus ku ta tá so kat is mer te ti, ezek ki in du ló pont ként szol gál hat nak az 
újabb tech ni ká val meg va ló su ló, s va ló szí nű leg rész ben más jel leg ze tes sé ge ket föl-
mu ta tó tár sal gá sok elem zé sé hez. Mes ter Bé la – a szek ci ó ban el hang zott, la punk-
ban rész ben már pub li kált (2002/10–12. 130., a szerk.) – mű ve lő dés tör té ne ti és 
fi lo zó fi ai szem pont ból bon col gat ja a nyelv hasz ná lat és a ha ta lom vi szo nyát; s 
azt, hogy a ré geb ben ki dol go zott mód sze rek ho gyan hasz nál ha tók föl a je len ko ri 
össze füg gé sek jobb meg ér té sé re. Sán dor Klá ra a WAP-on zaj ló be szél ge té sek 
meg fi gye lé se kor azt vizs gál ta, hogy mi lyen nyel vi esz kö zök kel fe je zik ki össze tar-
to zá su kat a vir tu á lis kö zös ség tag jai, és hogy ho gyan ala kul va ló sá gos sá a kez det-
ben vir tu á lis chatelő kö zös ség.

Sán dor Klá ra  Mobil fó nia és nyelv hasz ná lat
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