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A francia filozófus, Marie de Caritat Con-
dorcet matematikai elméletének kifejtése-
kor abban reménykedett, hogy a politikai 
döntéshozatal helyes és tudományosan meg-
alapozott módszereire adhat útmutatást úgy, 
hogy a testületi döntések a racionális mellett 
morális tekintéllyel rendelkezzenek. Fehér 
Márta írásában errõl olvashatunk. Mo-dern 
kori jogértelmezési sémáinkba mélyen be-
ágyazódott az a nézet, miszerint a jogaink és 
kötelességeink korrelatív viszonyban állnak 
egymással. Bánki Dezsõ tanulmányában 
azt vizsgálja meg, hogy megalapozottak-e azok 
a kritikák, amelyek vitatják a fent említett elv 
általánosíthatóságát.

A kötetben három szerzõ is vállalko-
zott Hannah Arendt republikanizmus- és 
modernitás-értelmezésének bemutatására. 
Az emberi állapot teljessége Arendt szerint 
a politika világában bontakozhat ki, ez a 
politika azonban nem a hatalomért folyta-
tott küzdelem, hanem a közösségi létezés 
konstitutív eleme. Az ember személyes 
identitását azzal valósíthatja meg, hogy 
részt vállal a nyilvánosságból, elveivel és 
cselekedeteivel maga is formálja a világot. 
Vajda Mihály  a „Van-e még egyáltalán 
értelme a politikának?” arendti kérdését 
értelmezi. A filozófus mûveibõl kibontható 
válaszok szerint a politika igazi tartalma 
a beszéd, a cselekvés és a gondolat sza-
badságában van. Kovács Gábor bemutatja 

Arendt történelemfilozófiájának és antropo-
lógiájának legfontosabb érveit, és értelmezi 
azt a folyamatot, amely Arendt szerint a 
modern kor fogyasztói társadalmának ki-
alakulásához, igazi emberi lehetõségeink 
beszûküléséhez vezetett. Bretter Zoltán 
kérdése a republikanizmus és a liberaliz-
mus ellentmondásaira vonatkozik. Arendt 
a republikanizmusnak olyan filozófiai 
modelljét kereste, amelyben a közösség 
szabadsága nem azonos a köztársasági 
erény minden egyediséget kiiktató hitvallá-
sával. A gondolat maga is csak kifejtésének, 
megvitatásának aktusában születik meg, és 
a valódi politika csakis a nyilvános dialó-
gusra, s nem a közösségtõl elszigetelõdõ 
egyén magánítéleteire épülhet.

A kötet reprezentatív képet ad a szabad-
ság értelmérõl szóló diskurzusok legfonto-
sabb érveirõl, és arról is meggyõzi olva-
sóját, hogy a filozófia nem ismer végér-
vényes igazságokat, és nem fogadhat el 
kötelezõen elõírt meggyõzõdéseket. Az 
értelem szabadsága nélkül a szabadság 
értelme örökre rejtve marad. (Dénes Iván 
Zoltán szerk.: A szabadság értelme – az 
értelem szabadsága. Filozófiai és eszmetör-
téneti tanulmányok. Argumentum Kiadó, 
Budapest, 2004, 431 p.)
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 ELTE BTK Filozófiai Intézet

Egy régi-új nyelvi sikerkiadvány: 
a Magyar értelmezõ kéziszótár

Régóta várt, sokaktól sürgetett fontos 
közérdekû könyv jelent meg: az 1972-ben 
közzétett Magyar értelmezõ kéziszótár (a 
továbbiakban: ÉKsz.) átdolgozott, megújított, 
bõvített kiadása. Érthetõ a média figyelme s a 
könyvvásárlási roham: a felfokozott érdeklõ-
déshez elsõsorban a sikeres nyelvhasználat 
érdekétõl ösztönzött tájékozódási szán-
dék vezetett. Ez utóbbi annak jelzéseként 

értelmezhetõ, hogy az emberek jelentõs 
hányada tudja vagy legalábbis ösztönösen 
érzékeli, hogy a társadalomban való érvé-
nyesülésnek vannak anyanyelv-használati 
feltételei is, ajánlatos tehát kezünk ügyében 
tudni egy, az anyanyelvi szókészlet dolgá-
ban jól tájékoztató, friss kiadványt. Éppen 
manapság, amikor a nagyfokú társadalmi, 
tudományos-technikai és kulturális válto-
zások következtében a szókészlet gyors 
és nagy változásokon megy át. 1972 óta 
nagyot fordult tágabb és szûkebb világunk. 
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Szavak garmadája szorult vissza, ill. lépett 
be a nyelvbe. Nyilvánvaló: az ÉKsz. már ko-
rábban megérett a felújításra. A munkálatok 
elhúzódása elsõsorban pénzhiánnyal, azzal a 
kor- és kórtünettel magyarázható, hogy erre a 
tudományos és közérdekû vállalkozásra nem 

– pontosabban: erre sem – lehetett idejekorán 
elegendõ anyagi forrást találni.

Mennyiben más a mostani kiadás elõz-
ményéhez képest? Több tekintetben is. 
Többezer új szó és jelentés került be, szá-
mos elavult szó és jelentés pedig kimaradt. 
Szójelentés-megadásokat kellett módosítani, 
kiegészíteni. 5 ezernél is több az új címszó a 
kb. 75 ezer címszavas szótárban. Bekerültek 
az ún. csúnya szavak is (bazmeg, bizonyos 
testrészek nevei stb.): ezeket a standard-
nyelvi közízlés ma sem tartja szalonképesnek 
a nyilvános nyelvhasználatban. Változott a 
szavak egy részének  nyelvhasználati minõ-
sítése: a korábbi negatív minõsítést számos 
esetben fölváltotta a ’bizalmas használatú’ 
minõsítés (ezt a nyelvi praxis változása tette 
szükségessé), és módosult a minõsítõ rend-
szer is (a sommás elítélést kifejezõ csillagos 
minõsítés, amely a „helytelen, magyartalan 
és ezért kerülendõ” szavak, kifejezések je-
lölésére szolgált, megszûnt, jelezvén, hogy 
az ÉKsz. munkatársai a szótár tanácsadó, 
tájékoztató jellegét kívánták erõsíteni az elõ-
író szemlélettel szemben. Újdonság, hogy a 
szótár tájékoztat a szavak használati gyakori-
ságáról (piktogramos gyakorisági mutatók-
kal, a 150 millió szavas Magyar Nemzeti 
Szövegtár alapján). Újdonság az is, hogy a 
szótárba olyan, csak határon túli magyaroktól 
használt szavak is bekerültek,  amelyeket 
Romániában (Erdélyben), Szlovákiában 
(Felvidéken) és Ukrajnában (Kárpátalján) s 
nyilvános beszédhelyzetekben is használnak 
az ottani magyarok. Fölvételükrõl menet 
közben született döntés, ezért csupán egy 
kis mintaanyag került a szótárba. (383 szó, a 
címszavak 3 ezreléke), nagy aránybeli eltéré-
sekkel (a 250 körüli felvidéki szó mellett 91 

erdélyi és 38 kárpátaljai áll csak; a Vajdaság 
nem szándékosan maradt ki). E szavakat 
ottani magyar nyelvészek válogatták és mi-
nõsítették. Fölvételük ötletét nyilvánosan 
s egymástól függetlenül 1994-ben egy egri 
konferencián Pusztai Ferenc és Lanstyák 
István kezdeményezték. Nyilvánvaló, hogy 
közlésük csak szerény, de fontos elsõ lé-
pés. (Így is tekintendõ: sem többnek, sem 
kevesebbnek.) Jelzésértéke a legfontosabb. 
Az, hogy a kisebbségi sorban élõk érezzék: 
számon van tartva, meg van becsülve az õ 
magyar nyelvük is – nemcsak a magyarorszá-
giaké – ilyen fontos és reprezentatív kiad-
ványban. E szavak közlését a magyar-ma-
gyar nyelvi megértést segítõ szándék is ma-
gyarázza: legyen módjuk az érdeklõdõknek 
(ne csak a nyelvészeknek) tájékozódni arról, 
hogy a trianoni békediktátummal szétsza-
kított, s ezzel a nyelvi különfejlõdés útjára, 
nyelvi trianonizálódásra kényszerített magyar 
nyelv különbözõ államokhoz tartozása mi-
lyen lexikális eltérések kialakulásához veze-
tett. Ez a szándék azonban csak akkor hoz 
eredményt, ha a szótár eljut az érintettekhez 

– s érintettek sokan vagyunk határokon túl 
és innen! , s ha az érintettek élnek is a szótár 
nyújtotta lehetõségekkel. 

Az ÉKsz. nem a magyar nyelv (ahogy hal-
lani olykor), hanem – ahogy a cím is mondja 

– magyar szavaknak, éspedig – a bevezetõbõl 
világosan kiderül – elsõdlegesen köznyelvi 
szavaknak az értelmezõ szótára. A szótár a 
köznyelvi szókészlet törzsállományát öleli föl 
úgy, hogy nép- és szaknyelvi, ill. tájszavakat 
is tartalmaz viszonylag nagy számban – az 
említett szomszédos országokbeli magyar 
szavak mellett.  

A köznyelvi értelmezõ szótárak feladata 
hiteles állapotrajzot adni a köznyelvi szó-
készletrõl. A hitelesség a nyelvhasználati 
tényeknek való megfelelést jelenti. Az állapot-
rajzba szótárak esetében három típusba sorol-
ható lexikográfiai információk tartoznak: 1) 
objektív nyelvi adatok (szavak, példamon-
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datok, kifejezések, jelentések); 2) a szavak 
nyelvrendszerbeli helyzetére, nyelvváltozati 
hovatartozására, eredetére, használati gya-
koriságára stb. vonatkozó tudnivalók. Ezek 
nem részei a laikus nyelvi kompetenciának, 
ily módon megnyugtatóan csak tudomá-
nyos vizsgálattal állapíthatók meg. 3) A 
nyelvhasználati praxist és tudást (az utóbbi 
a kommunikációs kompetencia), tehát a 
nyelvi ízlésnek, stílusnak a tartományát érintõ 
(nyelvhasználati, ill. stílus-) minõsítések. A 
nyelvhasználat mindig beszédhelyzet- és 
beszélõfüggõ: a szavaknak is attól függõen 
más és más lehet a használati megítélésük, 
hogy milyen helyzetekben s ki használja 
õket. Mivel ebben a tartományban a legna-
gyobb a szóródás, egyrészt itt lehet adott ese-
tekben a legnehezebben pontos minõsítést 
adni, másrészt viszont talán éppen itt van a 
legnagyobb igény olvasói részrõl arra, hogy 
hitelesen orientáló tájékoztatást nyújtsanak 
az értelmezõ szótárak. Ezek a minõsítések 
természetesen csak egy adott nyelvváltozat 
tekintetében, s egy adott idõpontra vonat-
koztatva lehetnek hitelesek. (Köznyelvi ala-
pon nem minõsíthetõ tájszavaknak a nyelv-
járásbeli, anyaországi kompetenciával pedig 
kisebbségi magyar szavaknak a használata 
és fordítva.). A nyelvhasználatot elsõsorban 
az határozza meg, hogy formális, nyilvános-
kötött vagy informális, otthonias-kötetlen 
kommunikációs helyzetben nyilatkozunk-
e meg. Az elõbbit többé-kevésbé tudatos 
figyelemmel kísérjük, ezért az választé-
kosabb szokott lenni, az utóbbit általában 
nem, ezért az lazább, hétköznapiasabb. Az 
ÉKsz. szóban forgó minõsítéseinek alapja 
a köznyelvnek a nyilvános helyzetekben 
követett használata volt. Az a többé-kevésbé 
jól körülhatárolható standardnyelvi közízlés, 
amely (eltéréseket is bõven mutatva) min-
den standardizált nyelvû közösségben él. 
Az ÉKsz. minõsítései a mai állapot említett 
kiindulású pillanatfelvételszerû rögzítései, 
amelyeknek orientáló szerepük is van. 

A megújított ÉKsz. tudományos kérdé-
sekre is irányítja a figyelmet, ezekrõl szakma-
belieknek kell majd választ adniuk. Egyebek 
mellett a következõkre: 1) Csak köznyelvi 
szavakat tartalmazzon az ÉKsz.? Ha máso-
kat is, milyeneket, mennyit és mi célból?  2) 
Milyen formában célszerû lexikográfiailag 
feldolgozni a kisebbségi magyar szókész-
let csak ott köznyelvi szerepkörû elemeit? 
Ahogy az ÉKsz új kiadása elsõként nyújt 
példát, vagy esetleg másként (is)? 3) Nem 
kellene-e bõvíteni a szótárban közlendõ 
információkat, például azzal, hogy ahol 
megállapítható – márpedig ilyen nem is 
kevés van – jeleznénk a népnyelvi szavakról, 
hogy a nyelvterület mely részén élnek? (A 
pityóka például Erdélyben.) 4) Módosításra 
szorul-e a szóhasználati minõsítõrendszer, 
különös tekintettel a nyelvhasználat-kutatás 
fejlõdésére? 5) Milyen feladatok adódnak a 
magyar köznyelvi szókészlet lexikográfiai 
leírásával s terjesztésének kérdéseivel kap-
csolatban a jelen nyelvpolitikai helyzetben, 
különös tekintettel a nyelvi tervezés mai 
állapotára és lehetõségeire?

Az ÉKsz. felújításának munkája az eredeti kon-
cepcióhoz képest menet közben új  tennivalókkal 
bõvült. Az ilyen változtatások mindig gonddal 
szoktak járni. Ebbõl olvasóként úgyszólván 
semmit nem érzékelünk. Annak örülhetünk, 
hogy a szótár munkaközössége vállalta a 
pluszfeladatokat, s elvégezte az újabb módo-
sításokat, mert jobb lett a kiadvány.  Nem ma-
radhat említetlen: Pusztai Ferenc fõszerkesztõ, 
a magyar szókészlet és stílus tapasztalt kutatója 
a körülmények hatalmát és a lehetõségeket, 
így a színvonal biztosításának és a közzététel 
sürgõsségének dilemmáját is reálisan fölmérve 
és kezelve irányította az igencsak idõigényes, 
nagy körültekintést kívánó, közérdekû volta 
miatt különösen is felelõsségteljes munkálatot. 
Hogyan tovább? A kérdést a szakmának kell 
majd megvitatnia. 

Zárásul: végre itt van a régóta várt bõvített 
és megújított, kitûnõ tipográfiájú, mindany-nyi-
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unk anyanyelvi okulására való, színvonalas 
ÉKsz. A papírszótár-forma mellett a tervek 
szerint karácsonyra kapható lesz a CD-ROM-
változat is, s a teljes szóállományt fölteszik az 
Internetre, hogy a tudományos mûhelyek, 
egyetemek stb. hozzáférjenek a szótár 
naprakész változatához. Megkezdõdött a 
21. század a magyar értelmezõ szótárak tör-

ténetében is. (Magyar értelmezõ kéziszótár. 
Második, átdolgozott kiadás. Fõszerkesztõ 
Pusztai Ferenc. Szerkesztõk: Gerstner Károly, 
Juhász József, Kemény Gábor, Szõke István, 
Váradi Tamás.  Akadémiai Kiadó, Budapest, 
2003, 1507 p.) 

Kiss Jenõ
az MTA levelezõ tagja,egy.tanár (ELTE)

Gotthard Bechmann – Imre 
Hronszky (eds.)
Expertise and Its Interfaces. The 
Tense Relationship of Science 
and Politics

A Gotthard Bechmann (Institut für Technik-
folgenabschätzung und Systemanalyse, Karlsru-
he) és Hronszky Imre (BME) szerkesztésében 
készült angol nyelvû kiadvány a berlini „edition 
sigma” kiadó gondozásában jelent meg, a 
Gesellschaft – Technik – Umwelt, Neue Folge 
sorozat negyedik számaként, egy nemzetkö-
zi együttmûködésben végzett kutatómunka 
eredményeit közzétéve.

A tanulmánykötet témája – a politika és a 
tudomány szoros kapcsolata – igen aktuális, 
hiszen a politika az utóbbi húsz évben egyre 
intenzívebben hívja segítségül a tudományt 
mind a konkrét probléma megfogalmazá-
sára, mind a politikailag helyes stratégia ki-
választására: a tanácsadás intézményesedik, 
specifikus kutatási programok indulnak, és 
nem utolsósorban intenzíven befolyásolják 
a közvéleményt. A szakértõk felértékelõdé-
se és a képzésükre fordított nagyobb hang-
súly mind a társadalmi változás elõjelei. A 
szakértelem effajta felértékelõdése azonban 
paradox helyzethez vezet: a tudományos 
tudás alkalmazása a tradicionális politikai 
és hétköznapi ismereteink delegitimálásá-
hoz vezet, miközben a tudományos tudás 
legitimációja céljából nyilvános vitának lesz 
kitéve. E vita során egyre problematikusab-

bá válik a szakértõi tudás semlegességének 
korábban axiómaként elfogadott nézete: 
lehetségesnek bizonyul ugyanarra a jelen-
ségre vonatkozó alapvetõen eltérõ szakértõi 
tudásokat kidolgozni, s ezek érdek- és 
értékkülönbségekhez, végsõ soron eltérõ 
politikai álláspontokhoz illeszthetõeknek, 
azok kifejezõinek bizonyulhatnak. Ezzel, bi-
zonyos esetekben a szakértõi tudás elveszíti 
semleges instanciáját. A könyvben szereplõ 
tanulmányok a tudományos szakértelem 
krízis-okait vizsgálják: a biztos tudásként 
megszerezhetõ tudás lehetõségébe vetett 
hit elvesztését, a tudomány iparosodását, 
a szakértõk alkalmazotti mivoltát és az 

„ellenszakértõket”. Ugyanakkor a könyv 
stratégiákat ajánl és tárgyal arra nézve, hogy 
miként kerülheti el funkcionálisan differen-
ciált társadalmunk ezt a dilemmát.

A könyv négy nagyobb fejezetre tagoló-
dik. Az elsõ rész a szakértõknek a fejlõdõ 
tudástársadalmunkban betöltött társadalmi 
szerepét tárgyalja. Frank Fischer, neves ame-
rikai politológusprofesszor (Rutgers Egye-
tem, USA) tanulmányában kétfajta szakértõt 
hasonlít össze: a technokrata és a társadalmi 
probléma orientált szakértõt, ahol az utóbbi a 

„felhasználót” is bevonja a tanulási folyamatba. 
Peter Weingart (Bielefeldi Egyetem), az euró-
pai kutatásszociológia vezetõ személyisége 
a politika és a tudomány összefonódását 
vizsgálja.

A második rész a szakértelem etikai as-
pektusait tárgyalja. Rachelle D. Hollander, a 

„National Science Foundation” programve-
zetõje az NSF példáján illusztrálja, hogy a 
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