Könyvek
általad ismert nyelvjálási a akjáValakjait| ho,
]e a köVeíkezó s7avak áta
ad smert köznyelvi alékjá| rékas, á/ürke,
s/Őns/ölget] Írd e é köVetkező szavak álta]ad
ismert közny€ vi megíeeöiti párk], hoícsca,

atói, ót, €nyémlÍrd

Ez a ieladat§or fóként a diákok anyanyev

jérás és standad

nye vVá tozattal

ó§szeíü€ó

ismereteire lókL]szá, míg a mésodjk a Mag/ar
éríe]mező kéziszótár segiéégéve]rn egpró bá ja
rávezetnia diákok€t

a

szóiál műkódésievére,

és mec smertetj óket a

kontaktusvá iozatok

magyaí megie e Óivel, Lássunk ezekbó is
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Balázs (szerk)| Elmélet és empíria a szociolingvisztikában. válogatá§ a 17. Élőnyelvi
Konf elencia ejőadásaiból. Budapes! Gondol6t
Kiadó, 2013, 566 p,l
2012, aUglsztus 30, és szepiernber 1, kózött
szegeden kera]t megrendezésle a 17, Élőnve_
\,i Konferencia, Ata]álko2Ón ezúttal az élőnye]
Vi kutatások módszertan kérdésekaptak kóz
ponli szerepet_ A koníefencia szeNezői o yan
témákról kezdeményezt€k párbe§zédet, anre
yek a szociohigvisztikában szokésos kUtatói

elvek, ejárások klt ka újravzsgálaiára irányít_
,Áliapitsátok meg, hogy nreyik exikológ]ai
ják a íiÉJelmet.A ]egiontosabbak kó?ülük:
]e entésviszonyba tértozna| a chata hétvég .niyen e]őfe tevésekre ésaxiómákra épü|neka
ház, chripka - jnfluenza, vlecska pótkocsi, térsas szem ó]elű nrunkéllban
a|kalrnazott
jógurí joghun, infan infarktus. interr)át
metódusoki lletve beszé heitin!_e es/általán
internátls szópárok| Határozzátok meg a ben- eg]6éges nyevszemléletró eze|ben
a nrun
nük ta álható köcsönszók íajtájái ma.]d keles
kákban; Vagy: az á talában a]kalmazott induk

sélek meg őket az

ÉKsz, ben, |,4ilyen aaki

érd€kességét ve§ztek észle Ve]tjk kapcso at
ban? lrjélok le a füzeteiekbe, szerintet€k rnit
je entenek a következő ]exémák: diptana, kur
zlsl .iesszelt, .]Upláz| Jeleniése]ket kelessé
tek meg az ÉKsz,_ben isl Állapftsátok meg,
miben tér el az infarklus infar^I, praxis
praxl motar móíarka| lluplá2 - duplázjk szó
alakok morfo ógiaife épftése] Dónt§étek e| az
ÉKsz. secítségéVellrogy me]y k szópárok taé]€i kü önbóznek c§ak a komnUnikácós folya

matban beióltött szelepükben (nye]Vhaszná
latlre i értékükben), és me]yek elsődleges
fogalm jelentés€ kben s|'

le

Lórjncz Gábor írása kétség|íVú]segítségé

Vé ik

az olvasónak, Ha az olvasó nr€s/al

Va$/ idegei nyelvszakos o[1aíó, akkol ak& az

oktatás során is hasznát Veheti, Ug/anis éz

aposan étgondolt szakiíodalm] vonatkozáso
kon tú Számos jól hasznositható feadatot is
ta élbenne, Akik csak hobbiból érde|]ódnek a
téma iránt, azoknak is aján orn elt a kónyvet,
rielt segiiségével bepi ]antást ny€rhetnek
a

egyebek között

a

kózépiskolákbán ioiyó

rnas/arnyelv-oktatásba is, A monográaa végén
szakilodalóm jegyzék arról ál 11 kodik,

a cazda g

hogy a

szező széles éiókaíe] lendelkezik

módszeííelmennyiber íedlr€tőkíöla nye ,

c]ós

Vi rendszerszelűségek, Ulyanakkor o]yan

kér
dések s teritékre kerültek, ameyekkél |ap
csolatban szocio]ingvsiéktól_ m Velaz €Zekre

adot Válasz nem íeltétenL]|beiolyásoja
kutalása

kat

a
ritkán olva§lrat!nk, példá!l: mii

kezd a társasnyevész azzal a genelatvista
épvetéssel, lros/ léteznek Velünk született

a

Az e hangzott eóadások kózü] harminchá

íOrn je

ent meg Írott formában a konferenca
g/Űjteményes kÖtetében, Ezek közótl Vannak
o]yan m!nkák, ame|yek€ttöbbé kevésbé a föi
vetett kérdésekegy es/ vá lasza ként vaá/ ezek
k egészítéseként
o|Vashatunk, és Vannak,
ameyek inkább csak szocioingviszt kéi kötG
désük miatt ehetne| érdekesek a számunkra.
Ez Ulóbbiak kapcsán megemlfthetjük a közép_
iskoásoknyelvi]deológiá]ifetérképezŐVDsgá-

étoti az Ún, közósségi ragadványnév hészná
]ai sz]oVákia] mas/ar je legzetessége]ró szóló

áttek]ntési; a szaknyel!oktatás saoVákia

körülményeinek bernutatásét, l, a szaknyelv
kutatás elmé]€tébe Va]ó b€tekintési; UEyanak
kor itt ltalhatunk a bes2éló dentitása és nye]V_

a

1 A
kondor perhács kn]áhna

kónyv etö]thetó a kóveikezó URLcimró:

lriipr/W|rw,fss,Ukf sk/eIonye Vila/ihages/pUb

166

Könyvek

ha§2nálaia |ózótti ös§zeiűggéseket kUtató
mzéseklei és azo kat a munkákalsem has/_
hatjlk k, amelyekben a beszé]ők nyelv alti
tűd]e nek megismeíésekerü] a kózéppontba,
Róviden §zó Va: szines a paletta. Az alábbiakban viszont.sak azokbói az irásokbó szeme.
getünk, ameyek s2igorúan Va€y kevésbé sz
eie

golúai Véve, de kapcsoLódnak a konferenca

kózpontl témájához: a szoc olingvisztika kuta
tás módszertani problémáilroz,
A köieiet Cs€resnyés Lász ó szabáiyok és

véletlenek

.. ckke

nye !,ie]fogás

]nditja,

a éeierativ]sta

kltká]ával, rnajd a pragmatika

szemlé]etű nyelV eiíás előnyelnek bemUtatásá
Va. szerinte nem lelretsikeíes aZa íajta nye v
eirás, am€ y e8y €Z egyén rejében lejtőző á í.
tólagos nye V]szerkezetr€ összpontosíi, a nye]v
komrnun kativ funkcóját pedig fgy€ men kivü
hagyia, A kommun liativ i!nkcjó szárnbavétele
ugyanis sokka több elónnye jár a iyelveilás
során rnint amenny]t azáltal nyernénk, hoÉy

en krrekeszlnk, és eg/ a téBadalm kólnys

zeibol k metszen iormá s rendszen tan! má,
nyoznánk, Ha pé dáU] az e/rnenni elmerlt sze|
kezeti tautológ]ái agy érteLmezzük, a beszéló
kommunikaiíV szándékábó nyomban rnegért,
)űk. h.gj ír valakj Leyan valóban elrrent, de
iÉazából nen ez számíí- PraAmatikai szabálY
kéni megfoga maZVa L]s/aneziX ugyan X, de a
ényeg más, És ez olyan kétes je]-Antésú lgék

esetében is Ugj/aniiyen jól műkódlk, mint a
€alancélami galancérDza|1, Akármit is je]ent
sen ez a |ifejezé§, a beszé]ó kommlnikativ
szándékái érdtjk az em]ftelt pragmatjka sza
bály alapjái, A d]skurzls pragmatika i sza bá_
lyainak Iuiatása más jelenségek vizsgálatánál

is has2nos, En cselesnyés esi a felétees
mondatoklól szóló esetianu mányélran bizonvitja, olvan mondatokat á

li:| €EVmáSsa]szem
be, amelyek fornraj szempontbó ugyan szer
ke2ett]kben fellételes mondato|ként vannak

jeölve, de a

fe iéte kóVeikezmóny v]szony
va Ó]ában csak az eÉyjkben van meg, Vö, Há
esik az esó, akkol elmarcd a rneccs.
Ha
szomjasvaé!, van sór a hútőben.

/

A

generativ

sté nye víelfogás

kritikéja

Fehér klisztina .jkkében s vsszaköszön.

Ebben chomsky inátizmUsLéteekeíül górcső
a á, A

!ála

s2erró azonban a klt káná jóVa többre

kozik, Annak a genelativsta és a szocjo

ingvista nye Vészek kózótt i,.szú]ó elientétnek
a f_"loldásáVal plóbá kozik meg, ame yet a 17,
századi ljozófából "innátzmus vs, tabula
rasa" kérdés|éntmárjól isrne,ünk:Vajon Van
nak e aZ embernek VeLeszü etetl nye]Vi képes
ségei, Vagy csak a szü etés Után k€zd esa]áti
tan a nye]V€t? Másképp: Va]on a nyev bioló
giaivaá/táísada mjképzódmény? Fehér a ké.
dés eldóntéséné] €ey korábban elhanyagot
kórú ményr€. a magzat mélren belü fej ödésére muiai rá árne lye Új meg!]ágításba helyezi
a kérdést,számos kísérletb]zonyítja hogy a2
ÚjszúIótt megk!lÖnbÖneieti sze.epet t!lajdo

níi anyaiyeLvének, vagy

]ega

ábbis píozódiai-

intonác ós jes/eiben az anyanye]Vére hasonlító
nyelVekisk, Hasonlóképpen: élénkebben rea
gál azokla a mondókékré, émey€k prozódia]
intonéciós sajétos§ága a magzaiikorból sm+
rósek ]ehetn_"k a számára, Mjndebból p€d ig az

kövelkezik, lrogy az anyanyelv gramnralkai
mintá t ianu]és ú ján, a magzat] kortó kezdve
ismerjük meg, Ezel F€hér a pszi.ho és Szoc]
o ingvjszt]ka] nánvzatoknak éEV Úi, kÖzÖs kijn
A kúlónböző ]rányui§ágú nyelvészet!

skoák

szakma] dialógus k]alakitásáró ezeikí
vúlsándol Klára ír, Tanulmányában aíra nrltat
É,hogy bár számos ilányzat foglalkozik a nye]V
kialakL]ésánaI kaIülményeVel. evo]úció5 hátie
rév€l, és annak kognitíV feliéieleive, ezek klta
közöttj

tá§i eredmélyei mégs Sokszor e$/mástó íüg
get]enülszületnek, ttsándor elsósorban a kog
niiiv és az ún ehéleti nye Vészek munkáiá]ta
meghatárczott evo ú.jós .yelvészeve, illetve a
szoco]]nEviszt ka nve]vi Változásokka kapcsG

lalban

fe

lralmozott lraia mas mennyiségű

empúikls anyagára Uia, szeinte az evo!Úciós
nvelvészet éS a szocio] nEvlsziika közeledése
m ndkétoldalon haszonna ]árna

EMelólaszo-

cio ingviszt]ka s/ bekapcso ódna az utóbbi éVek
vezeió kutatás! fo]yamataiba: másf€lól ped gaz
evo!ÚciÓs nyelvészetbe a számos esetta.UL
mányeíedménye nre ett - oyanszernpontokis
beked nének, ameyeketa nye V éVezledes ala
kllásának Vizsgá atakor íontos fgyeembe
venni: megernlíthetjük pédául a nvelv] elemek
tá§a§ je entését, az ilyen eemekhez fúZődó
att lűdöket, Vagy az es/es eenr€k dentitásjeóő lunkc óját stb,, me yek rn nd haiássa]vannak
a nyelvr Vá tozás m€netére,
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