
célszerûbb lett volna a parlamentarizmus és de- fontosabb módszertani elveit. Ezeket nem csupán
mokrácia világtörténetének tömör vázlata, amely az új tudományág iránt érdeklõdõ egyetemistáknak
természetes elõzménye lett volna a magyar par- vagy fõiskolásoknak ajánlom, hanem azoknak a
lament történetét megrajzoló másik elõszónak, a pedagógusoknak is, akik az iskolában egy-egy osz-
Szabó-Gyarmati tanulmánynak. Másodszor: bi- tály normatudatát, nyelvi ismereteit szeretnék fel-
zarrnak hat a Rónai Sándorról írt életrajzban a mérni. Nyelvészek kutatásairól olvashatlmk, akik
következõ mondat: "Egész életét szerény és kö- megfigyelték például Budapest lakóinak, a fiata-
telességteljesítõ helytállás, eszméi iránti hûség laknak vagy a katonáknak anyelvhasználati szoká-

jellemezte." Talán az 56-os forradalmat eltipró sait, Emellett a Szociolingvisztikai szöveggy{ijtemény
Magyar Forradalmi Munkás Paraszt Kormány. írásaiból ismerhetjük meg azokat az érdekes fel-
tagját és a szörnyû megtorlási idõszak PB-tagját méréseket, amelyek bemuta~ák, a külfóldön élõ
nem kellene így jellemezni ebben az egyébként magyar fiatalok jelentõs része mennyire kevés be-
tárgyilagos és az értékelést hangsúlyozottan ke- szédhelyzetben használja csak -fõleg a magyarul
rülõ kötetben. Befej ezé sül hangot szeretnék adni beszélõ nagyszülõk kedvéért -anyanyelvét, U gyan-

annak a meggyõzõdésemnek, hogy e hézagpótló akkor olvashatlmk olyan szemelvényeket, amelyek-
munka minden közkönyvtári referensz-állomány bõl érezhe~ük az erdélyi magyaroknak, a moldvai
és minden házikönyvtári gyûjtemény dísze lesz. csángóknak a saját nyelvi hagyományaik iránti tisz-

Jónás Károly -Villám Judit: A teletét, a megõrzés szándékát.
Magyar 0rszággyûlés elnökei 1848- Újabb tanulmányfüzér hívja fel a figyelmün-
2002. -Budapest: Argumentum Ki- ket a nyelvi hátrányos helyzetre. Ez a szocio-

adó, 2002. 545 p. lingvisztikai kutatások egyik központi témája.
Bánhegyi Zsol~ Vizsgálatot végeztek a nyelvjárást beszélõk, a

, .., magyar kisebbség és a cigány gyermekek köré-
Segedkonyv a nyelveszet ben abból a célból, hogy feltárják a hátrányos

tanulmán y ozásához hely~et, oka~t, segít,senek a pedagógus,o~ak ,a
felzarkoztato munkaban. A nyelvhasznalati mo-

A szociolingvisztika mint tudomány fél évszá- d?k és ~ tár~ada~i helyzetek össze~gg~seinek
zaddal ezelõtt még nem létezett. Az 1930-as kimutatasa erdekeben kutattak nyelveszelnk, az
években azonban -más tudományágak (pszicho- ezekrõ~ szóló !egérdekesebb tanulmányokat 01-

lógia, szociológia) megjelenése mellett -az a vashatjuk akotetben.
felismerés alakult ki, hogyanyelvhasználati A 1!yelvpolitika címû fejezet t~lmazza a

szabályokat a társadalmi tényezõk is erõsen be- ~yelvl Jo~ok Egy~t~mes Nyzlat~oz~tat. Érde,mes
folyásolják: Ez a szemléletmód készítette elõ osszevetnl ezt az lrast a Jogok es Jogtalansagok

ennek az új tudományágnak a kialakulását. c~mûvel, a~~ly ,a kiseb?ségek anyan~~l~i,okta-A szociolingvisztika kísérli meg a nyelv és az tá~ho~ vala Jogat mutatja b.e, nemzetkozl es uk-
azt használó társadalom közötti kapcsolat feltá- rajnaI doku~~n~mok alapjan. Az MTA 1;96,
rását. Az eddigi kutatások fõleg külfóldi kísérle- a~~sz~s 1-J,~~ Je}~ntette be.~ magyar tudosok
tek en, megfigyeléseken alapultak. A hazai felsõ- vllagtal~~o,z~Jan ~J ~ro,gr~mJat a m~gy~ ,nyelv
oktatásban az 1984-85-ös tanévben lett a modernIzaiasara es ertekemek megorzesere. A
szociolingvisztika önálló tantárgy, korábban csak n~itóülésen ismerte~~tt tézi,seke~ i~ ug:aneb?e~ a
egy-egy tudomány résztémáinak tárgyalásakor fejezetben olv~shatJak a terna !rant erde~~o,~ok,
foglalkoztak a nyelv és a használója közötti kap- ..A szerkesztok o~~an tan~~anyok~~ gyuJto,ttek
csolattal. Az említett okok miatt megfelelõ szak- o~sze, ~elY,~k segtt~ a, t.an~' tanul~~ munk~~ e
irodalomhoz nagyon nehezen lehetett hozzájut- targy eloado~~" szemm~uml vezetoIt:. Akotet

ni. Ez indokolta a Szociolingvisztikai szöveggyûj- ~melle~ h,ozzaJ~l ~oz IS, hogy nye~:lls~~ret~-
temény összeállítását. inket boVlthessük, tisztelve anyanyelvünk ertékert,

A szerkesztõk a kötet tanulmányait hét na- Szociolingvisztikai szöveggyûjtemény /
bb t ' k '.' rt , ' k 1 ., Szerk. A. Jászó Anna, Bódi Zoltán. -

gyo ema ore csapa osltotta , va ammt nev- B d t T ' t K " k ' d ' 2002 (S" " ..u apes, 1.n a onyv 1.a O, .-e-
es targymutatovallatták el, amelyek akonnyebb gédkönyv a nyelvészet tanulmányozásá-
tájékozódást szolgálják. Hazai és külfóldi tanul- hoz XII. / Sorozatszerk. Kiss Gábor)
mányok mutatják be a szociolingvisztikát, annak Birinszki Annamária I
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