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igazítása tekintetében. Ebben a régióban a
GFMTƸPLUBUÈTJFYQBO[JØNFHJOEVMÈTBFHZCFFTFUU
a súlyos gazdasági (tranzíciós) válsággal. A
LPSNÈOZ[BUPLFSFKFFUUƸMGàHHFUMFOàMJT QPlitikai okokból) meggyöngült, a társadalom
FHÏT[FÏTBGFMTƸPLUBUÈTJTÚSÚNNFMGPHBEUBB
korábbi erős állami kontroll megszűnését.
Egyszerre kellett két lépést megtenni. Egyrészt
WJTT[BBEOJ NFHBEOJBUVEPNÈOZ BGFMTƸPLUBUÈT BGFMTƸPLUBUÈTJJOUÏ[NÏOZFLBVUPOØNJÈ
KÈU NÈTSÏT[UBGFKMFUUOZVHBUJPST[ÈHPLNJOtáját követve átstrukturálni, tartalmi szemQPOUCØMLPST[FSǂTÓUFOJBGFMTƸPLUBUÈTJSFOEszert, megtalálni az állami kontroll adekvát,
korszerű megoldását.
"[FVSØQBJJOUFHSÈDJØTGPMZBNBUTPSÈO
NFHJOEVMU JMMFUWFGFMHZPSTVMUBOFN[FULÚ[J
GFMTƸPLUBUÈTJ LVUBUÈTJÏTPLUBUÈTJ FHZàUUNǂLÚ
EÏTFLJOUÏ[NÏOZFTàMÏTF"[ðøøøCFONFH
JOEÓUPUUOBHZT[BCÈTÞSFGPSNCBO B#PMPHOB
GPMZBNBUCBOLVMDTT[FSFQFUKÈUT[PUUBL KÈUT[Bnak azok a szervezetek, amelyek a résztvevő
országokban működő közvetítő szervezetek
EFT-szintű (Európai Felsőoktatási Térség)
szövetségeiként jöttek létre. A közvetítés egy
ÞKBCC OFN[FUFLGFMFUUJT[JOUKÏULÏQWJTFMUÏL 
LÏQWJTFMJL BNFOOZJCFOBGFMàMSƸMMFGFMÏÏQÓU
kezőSFGPSNCBO NBKEBNÈSLJBMBLVMU&'5
CFOB[&'5T[JOUÏTBOFN[FUJGFMTƸPLUBUÈTJ
szint között közvetítenek. Az általuk megjelenített szakértői, akadémiai elem ellensúlyozUB  FMMFOTÞMZP[[BBSFGPSNBMBQWFUƸFOLPSmányzati jellegét. Ennek megnyilvánulása az
a közvetítő szerep is, amelyet az EFT és az EU
(konkrétabban az Európai Bizottság) között
betöltenek.
Magyarországon a közvetítő szervezetek
– a szomszédos országokhoz hasonlóan – az
ðøøïFTUÈSTBEBMNJ QPMJUJLBJGPSEVMBULBQDTÈO
KÚUUFLMÏUSF LÚWFUWFBGFKMFUUOZVHBUJPST[ÈHPL
ban már megtapasztalt mintákat. Ennek a
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GPMZBNBUOBLÏTBLÚ[WFUÓUƸT[FSWF[FUFLNJOUegy huszonöt éves működésének kulcsszereplője, kivételesen nagy rálátással és tapasztalatUBMSFOEFMLF[ƸUBOÞKB#B[TB(ZÚSHZQSPGFTT[PS
/FNDTBLUBHKBWPMUBMFHGPOUPTBCCT[FSWF[Fteknek, hanem alapítója, hosszabb ideig vezetője is. Kötetének címe metszetekre utal,
BNJUBMÈMØNFHGPHBMNB[ÈT IJT[FOOFIÏ[MFOOF
QPOUPTBONFHIBUÈSP[OJBNǂGBKÈU)JWBUBMPT
dokumentumok, előadásszövegek, személyes
hangú visszaemlékezések egyaránt találhatók
benne. A „metszetek” a Magyar Rektori KonGFSFODJÈSól, a Felsőoktatási és Tudományos
Tanácsról, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottságról (MAB) és az Országos Doktori (és Habilitációs) Tanácsról szólnak, egyegy döntő pillanatot mutatnak be, vagy beszámolnak egy hosszabb periódusról. Ennek
következtében azok számára is ad új szemponUPLBU JTNFSFUFLFU BLJLBGFMTƸPLUBUÈTT[FSFQlőiként szintén átélték a vizsgált korszakot, és
el tudják helyezni világképükben a hivatkozott történéseket, visszatekintéseket, a szerzőszerkesztő vélekedését. Az életszerű, egyben
szakszerű visszaemlékezésekből sokat tanulIBUOBLBNBEÚOUÏTIP[ØJ BNVOLBGPMZUBUØJ
Bazsa György a legnagyobb teret a MABOBL BNJOEFOCJ[POOZBMMFHGPOUPTBCCLÚ[vetítő szervezetnek szenteli. Több mint két
évtizedes működése során hatalmas munkát
végzett ez a szervezet, a megalakítástól a szerep
NFHGPHBMNB[ÈTÈJH B#PMPHOBSFGPSNCFWF[F
tésétől a doktori képzési rendszer kialakításáig, az európai minőségbiztosítási sztenderdek
meghonosításától a belső és a külső minőségbiztosítás rendszerének korszerűsítéséig. InUFO[ÓWFHZàUUNǂLÚEÏTUGPMZUBUPUUÏTGPMZUBUB
nemzetközi közvetítő szervezetekkel, elsősorban az Európai Minőségbiztosítási Szervezetek Szövetségével, amelyben vezető pozíciókat töltöttek – töltenek be a MAB vezetői,

NVOLBUÈSTBJ"FTGFMTƸPLUBUÈTJUÚSWÏOZ
több tekintetben új helyzetet teremtett a
."# IBUÈTLÚSÏU  GFMBEBUBJU ÏT NǂLÚEÏTJ
GFMUÏUFMFJUJMMFUƸFO, aminek nemzetközi vonatkozása is van. Kötetében Bazsa György nagy
hangsúlyt helyez ennek a helyzetnek a tudatosítására, annak szorgalmazására, hogy a MAB

visszatérhessen a korábban nemzetközi elismerést kivívott státuszához, működési rendjéhez. (Bazsa György: Metszetek felsőoktatásunk
közelmúltjából. Debrecen: Debreceni Egyetemi
Kiadó, 2014)

Pszicholingvisztika 1–2.

százezer tudományos cikk vált rendkívül
LÚOOZFOLFSFTIFUƸWÏ.ÈTSÏT[U QBSBEPYNØ
EPO  B IBUBMNBT NFOOZJTÏHǂ JOGPSNÈDJØ
FHZÞUUBMPMZLPSBLBEÈMMZÈWÈMIBUNFHGFMFMƸ
szűrés és súlyozás, bizonyos alapvető szempontok nélkül könnyen eshet az ember a tudás
illúziójába. A publikációs kényszer, a kiadók
BOZBHJÏSEFLF ÏTB[JNQBLUGBLUPSNJOEFOFL
GÚMÏIFMZF[ÏTFNJBUUT[ÈNPTOFNÏQQFOUFMKFT
értékű munka lát napvilágot – amin a nyílt
IP[[ÈGÏSÏTǂ PQFOBDDFTT T[BLMBQPLFHZFMƸSF
nem éppen javítani látszanak.
Vajon mennyit ér a tengernyi tanulmány
és cikk, ha megbízhatóságukat (reliabilitásukat) és érvényességüket (validitásukat) nem
ÈMMNØEVOLCBOGFMNÏSOJ &UÈHBCCLPOUFYUVTCBOBT[BLNBJÚTT[FGPHMBMØÞKT[FSFQFULBQ 
ÏTÞKNØEPOÏSUÏLFMƸEJLGFMB EF[ JOGPSNÈciós társadalomban: immár nem „csupán” a
MFHGSJTTFCCUVEÈTBOZBHÈUBEÈTÈOBLGØSVNB 
IBOFNBSFOEFMLF[ÏTSFÈMMØJOGPSNÈDJØUÚNFH
valódi tudássá szublimált, lényegi szubsztráUVNB"[JOnÈMØEØJOGPSNÈDJØLPST[BLÈCBO
számos helyen próbálkoznak a tudás valamilyen strukturált konszolidációjával és átadásával. Az MIT például számtalan egyetemi
tananyagot tett korlátlanul elérhetővé. A
TED nyilvános népszerűsítő előadásain az
JOGPSNÈDJØNFHCÓ[IBUØTÈHÈULJFNFMLFEƸT[BL
tekintélyek biztosítják. A Pszicholingvisztika
LÏ[JLÚOZWNFHCÓ[IBUØGPSSÈTBJWBM LJFNFMLFEƸ T[ÓOWPOBMÈWBM ÏT ÚTT[FGPHMBMØ KFMMFHÏWFM
ugyanebbe az áramlatba kapcsolódik be.

A Pléh Csaba és Lukács Ágnes szerkesztette
új Pszicholingvisztika kézikönyvvel tekintélyes
volumenű, két vaskos kötetnyi tanulmányt
LBQLÏ[IF[B[PMWBTØ&HZFTGFKF[FUFLLJFNFMÏ
se, illetve ismertetése helyett a könyv terjedelmére való tekintettel inkább összképet szeretnék nyújtani a munka egészéről. A könyv
GPSNÈUVNBKØMUàLSÚ[JUBSUBMNÈUOBHZT[BCÈTÞ
gyűjteményről van szó. De vajon mi a valódi
jelentősége egy eﬀéle tanulmánykötetnek az
JOUFSOFULPSÈCBO &HZÈMUBMÈOB[JOGPSNÈDJØT
társadalomban lehet-e eﬀéle szerkesztett kötetekkel megragadni a lényeget?
Mintha csupán egy évtizede léptünk volna be egy új korszakba, a digitális korba,
mégis úgy tűnik, mintha mindig is így éltünk
WPMOB"UFDIOPMØHJBJÏTEJHJUÈMJTGPSSBEBMPNCBOFHZÞUUBMNBHBB[JOGPSNÈDJØJTÈUBMBLVMU
Egyrészt csöndben véget ért a soha véget nem
érő kocsmai viták jelentős része (többek kö[ÚUUB[PLPTUFMFGPOPLPOÈMMBOEØBOFMÏSIFUƸ
WikipédiaNJBUU NÈTSÏT[UB[ÈMMBOEØBO OBHZ
NFOOZJTÏHCFOFMÏSIFUƸJOGPSNÈDJØB[JOGPSmáció inflációjához vezetett. Hiába érhető el
on-line az emberiség tudásának legnagyobb
része, ha idő és energia hiányában jó részéről
kénytelenek vagyunk lemondani, miközben
LÚOOZFO IP[[ÈGÏSIFUƸWÏ WÈMU TPL UÏWFEÏT 
GÏMSFÏSUÏTÏTUPS[ÓUÈTJT"UVEPNÈOZE[TVOHFlében a helyzet sok szempontból hasonlóan
kaotikus. Egyrészt, óriási áttörés, hogy több
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Pléh és Lukács Pszicholingvisztika kézi- képet kaphat az olvasó. Nem sok nyelvi köLÚOZWFBGFOUJLMBTT[JLVTLÏSEÏTSFLMBTT[JLVT zösség dicsekedhet ilyen kaliberű saját nyelvű
választ ad: a szakma élvonalába tartozó szakér- (és tárgynyelvű) kézikönyvvel, amely révén
tők munkáit gyűjtötték egy kötetbe (a teljes- anyanyelvén nyerhet betekintést a pszichoség igénye nélkül: Babarczy Anna, Bánréti
MJOHWJT[UJLBLàMÚOGÏMFÈHBJCB
Zoltán, Csépe Valéria, Gervain Judit, Győri
.FHFNMÓUFOEƸ IPHZBUBOVMNÈOZPLGSJTT
Miklós, Kovács Ágnes, Kutas Márta, Lukács
FSFENÏOZFLFUÏTGSJTTT[FNQPOUPLBUWPOVMÁgnes, Pléh Csaba). A tanulmányok nagy
UBUOBL GFM  NÏHTFN túl GSJTTFLFU .B NÈS
SÏT[FOFNDTBLGSJTTBEBUPLLBMT[PMHÈM EFÈUGP megszámlálhatatlanul sok tudományos eredgó alapismereteket is nyújt egy-egy tudáste- mény kapcsán találhatunk azt megerősítő,
rületről (mint amilyen például A nyelv evolú- JMMFUWFDÈGPMØDJLLFLFUFHZBSÈOU.ÏHJT BKØ
ciója vagy Az afázia GFKF[FUFL TFUFLJOUFUCFO ideje konszolidálódott, többszörösen megerőegyedülálló Pléh Csaba A pszicholingvisztika
sített eredményeket nem lehet egy-egy újabb
története DÓNǂGFKF[FUF BNFMZÚOÈMMØNPOP- vizsgálattal lesöpörni az asztalról. A Pszichográfiaként is megállná a helyét, és amelyhez
lingvisztika kötet tehát sok mindent segíthet
hasonló történeti áttekintés korábban nem
GFMNÏSOJNFMZFLBGƸDTBQÈTJSÈOZPL ÏTNF
T[àMFUFUU BIPHZBNØET[FSUBOJGFKF[FUJTIJ- lyek a mellékösvények, mely kérdések régiek,
ánypótló jellegű. A két kötet elején található
NFMZFLÞKBL ÏTGƸLÏOU IPHZNFMZLÏSEÏTFL
részletes tartalomjegyzék jó képet ad az egyes
vannak nyitva, és várnak újabb válaszokra
GFKF[FUFLGƸCCUÏNÈJSØMÏTNFHLÚ[FMÓUÏTÏSƸM  kutatók újabb generációitól.
BNJBMBQKÈOWJT[POZMBHKØMGFMNÏSIFUƸUBSUBM&[BGBKUBUFSKFEFMNFTUÚNÚSTÏHLàMÚOÚmuk és relevanciájuk. A könyv nagyobb te- sen sokoldalúvá teszi a Pléh–Lukács szerkeszmatikus egységei, mint a Nyelvelsajátítás vagy
tette kötetet. Egyszerre alkalmas ismeretterA nyelv pszichológiája atipikus helyzetekben
jesztésre, hiszen számtalan izgalmas témát
GFKF[FUFJ ÚOÈMMØ UBOVMNÈOZLÚUFUFLLÏOU JT UÈSHZBMOBLBGFKF[FUFL NJOUFHZLJGFT[ÓUWFB[U
megállnák a helyüket – tulajdonképpen több
a mentális teret, amelyet „pszicholingvisztikötetről van tehát szó, mint első ránézésre
kának” nevezhetünk. A könyv puszta kívánUǂOIFU"LÏ[JLÚOZSÏWÏOÈUGPHØLÏQFULBQIB csiságból is olvasható, nem kizárólag szakmai
tunk továbbá a nyelvi megértés és produkció, ÏSEFLMƸEÏTCƸMGPSHBUIBUKÈLHJNOB[JTUÈLUØM
a nyelv és gondolkodás viszonyáról, valamint
kezdve tudósokon keresztül számos szakma
a nyelv biológiai alapjairól is.
LÏQWJTFMƸJ BLJLCÈSNJMZFOPLCØMLJGPMZØMBH
A könyv további erénye, hogy magyar
a nyelvhasználat és gondolkodás kapcsolata
tárgynyelvű, vagyis a példák valódi magyar
iránt érdeklődnek. Csupán illusztrációként:
anyagokból származnak, a számítógépes nyel- BOZFMWGFMEPMHP[ÈT BOZFMWGFKMƸEÏT BGPHBMNJ
vészettől és nyelvtechnológiától kezdve a
rendszer, a nyelvi működés és az emlékezeti
nyelvelsajátítás magyarra jellemző mintázata- SFOET[FSFLLBQDTPMBUB WBHZBLàMÚOGÏMFOZFM
in keresztül, a nyelvi zavarok a magyar nyelv
vi zavarok mind olyan, nagy témák, amelyek
TUSVLUÞSÈKÈCØMGBLBEØKFMMFH[FUFTTÏHFJJH&[ÈM a nyelvi működés pszichológiai vonatkozásatal a magyarországi kutatási irányokról, vizsgá- JUBLPHOÓDJØUÈHBCCLPOUFYUVTÈCBOUÈSHZBMKÈL
lati módszerekről, kísérleti megközelítésekről
A könyv ezzel együtt a szerkesztők – és szerzők
ÏTUVEPNÈOZPTT[FNMÏMFUNØEPLSØMJTÈUGPHØ oFSFEFUJT[ÈOEÏLÈOBLNFHGFMFMƸFOFHZFUFNJ

764

Könyvszemle
tankönyvnek is ideális, és ebben a minőségében (is) hiánypótló jellegű. Egy szakmailag
ennyire erős gyűjtemény rendkívül megkönnyíti színvonalas kurzusok összeállítását,
és nagyszerű lehetőséget biztosít, hogy minél
UÚCC LÏQ[ÏT WFHZF GÚM UBOUÈSHZBJ LÚ[Ï B
QT[JDIPMJOHWJT[UJLÈU EFCJ[POZPTGFKF[FUFL
jól kiegészíthetnek távolabbi témaköröket is.
A két kötet tehát jelentős, strukturált, a
lényeget kiemelő áttekintését adja a pszichoMJOHWJT[UJLBGƸUÏNÈJOBL BLUVÈMJT NFHCÓ[IBtó és érvényes eredményeinek, és egyúttal a
.BHZBSPST[ÈHPOGPMZØLVUBUÈTPLNBJÈMMÈTÈOBL&HZPMZBOÈUGPHØSFOET[FSUBOUIP[MÏUSF 
amely nem hiányozhat senki könyvespolcáról,

aki szakmája, munkája vagy puszta kíváncsiTÈHBGPMZUÈOÏSEFLMƸEJLBOZFMWJGVOLDJØL
nem kizárólag nyelvészeti jellegű természete
iránt. A nyelvvel, a nyelvészettel, a beszéddel
WBHZB[ÓSPUUT[ÚWFHHFMQSPGFTT[JPOÈMJTT[JOUFO
GPHMBMLP[ØT[BLNBCFMJFLOFLB[POCBOOÏMLàlözhetetlen műről van szó. Remélhetőleg
sokaknak szolgál majd világítótoronyként a
viharos sebességgel duzzadó tudományos
eredmények tengerén. (Pléh Csaba – Lukács
Ágnes szerkesztők: Pszicholingvisztika 1–2. Magyar pszicholingvisztikai kézikönyv. Budapest:
Akadémiai Kiadó, 2014)

Marx lábnyomai

nak a valósága a gazdaságot, a társadalmat, a
tudományt illetően. – Miért is engedjük át ezt
az okos németet a marxistáknak?”
A mű egészét tekintve kirajzolódik Kiss
Endre nyilvánvaló szándéka: kiszabadítani
.BSYPUBmMP[ØmÈCBOÏTJEFPMØHJÈLCBOFEEJH
uralkodó szemléletek rabságából, s ezek részletes és árnyalt bírálatával hozzásegíteni a fiBUBMOFN[FEÏLFUBIIP[ IPHZBOJTLFMMGPHMBMLP[OJ.BSYT[BM BUVEØTTBMÏTHPOEPMLPEØWBM
%FWBOFHZNÈTJLDÏMKBJTGFMÏSUÏLFMOJB
.BSYVUÈOJQFSJØEVTNBSYJ[NVTÈOBLMFHOBHZPCCBMBLKBJU PMZBOÚOÈMMØmMP[ØGVTPLSB
IÓWOJGFMBmHZFMNFU BLJLIF[NJOUT[VWFSÏO
gondolkodókhoz érdemes közeledni.
,JTT&OESF.BSYÏMFUNǂWÏCƸMBmMP[ØmBit értelmezi és e filozófiai életmű alapvető
TUÈDJØJOBLGFMEPMHP[ÈTBLÏQF[JBLÚOZWNJOUegy harmadrészét. A kötet nagyobbik része a
.BSYVUÈOJNBSYJ[NVTUEPMHP[[BGFM BNJLPS
JTSPQQBOUT[ÏMFTUBCMØGFMWÈ[PMÈTÈSBWÈMMBMLP[JL
&IIF[BSFOEFMLF[ÏTSFÈMMØNJOUFHZðöòPMEBM
aligha bizonyul elegendőnek, hiszen a II. Internacionálé korától a posztmodernig újabb
ÏTÞKBCCGFKMƸEÏTJIVMMÈNPLSBK[ÈULFMMBEOJB

Hazánk mai, erősen széttagolt és súlyos zavarokkal küzdő eszmeállapota közepette bátorTÈHT[ÈNCBNFHZ,BSM.BSYSØMNPOPHSÈmÈU
ÓSOJ.BSYOFWFT[JUPLT[ØMFUU BLJOGFMT[ÓOFTFO
gondolkodó politikusok köszörülik a nyelvüket, szobrait rég kitessékelték köztereinkről,
szalonképtelennek minősítették már a Budapesti Corvinus Egyetem aulájában is.
7BMØKÈCBO.BSYBMBLKBJSÈOUBCPMEPHBCC
nyugati országokban mind a tudomány,
mind a politika részéről mindmáig megmaradt az illő és méltányos tisztelet. Jól mutatja
ezt Walter Scheel német államelnök egyik
ðøö÷ÏWJGPOUPTOZJMBULP[BUB4DIFFMBEàTTFMdorfi Filozófiai Világkongresszus megnyitásakor mondta: „Azt hiszem nem beszélhetnék
itt most Önök előtt a szabad és szociális jogállam
elnökeként, ha nem éltek és gondolkodtak volna
sok évvel ezelőtt olyan emberek, mint Montesquieu és Karl Marx.” Ehhez még azt is hozzátette: „Marx sok olyan fontos gondolat atyjának is tekintendő, melyek nélkül aligha lenne
megérthető például országunknak, az NSZK-
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