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Jó ideje egyre több nyelvész állítja, hogy a nyelv-
tanóra haszontalan és vitatható ismereteket 
közvetít, sőt egyes szociolingvisták szerint ez 
a lingvicizmusnak, a nyelvi alapú hátrányos 
megkülönböztetésnek is a melegágya. A hét-
köznapi emberek leginkább arról számolnak 
be, hogy a magyartanárok alig foglalkoznak 
a nyelvtannal, és ha rászánják magukat, abból 
is csak helyesírási röpdolgozatok és unalmas 
ágrajzok kerekednek ki.

Kell-e ehhez bármit hozzátenni? Lehet-e 
árnyalni ezt az összképet? Szabó Tamás Péter 
határozott igennel felel, miközben egy percig 
sem színleli a tudósoktól hagyományosan el-
várt semleges álláspontot, hiszen az – vallja 
meg többször – nem is létezik. Ehhez a (kel-
leténél ritkábban tapasztalható) valóságérzé-
keléshez rokonszenves szerénység párosul: 

a szerző még a látszatát is igyekszik elkerülni 
az általa képviselt szemlélet és módszertan 
kizárólagosságának. Miközben tehát céltuda-
tosan halad előre a maga számára kijelölt úton, 
csupán egy irány bemutatására törekszik, nem 
az összes többi lehetőség tagadására.

Mindezek tudatában az olvasó különleges 
könyvet vehet a kezébe. Ez azonban a szó 
szoros értelmében hazugság: a mű – környe-
zettudatos-digitális korunknak megfelelően 
– elektronikus kiadvány, amely nem hozható 
kereskedelmi forgalomba. E megoldás lehe-
tővé teszi bármely szövegrész azonnali meg-
találását azok számára, akiknek saját vizsgá-
lataikhoz idézésre van szükségük. Ám vannak 
bibliofil, sőt olyan kutatók is, akiknek fárasz-
tó a mintegy 210 oldalas törzsszöveget képer-
nyőn végigolvasni. Gyanítható, hogy az ilyen 
befogadók egy része – kevéssé környezettu-
datosan – ki fogja nyomtatni az egészet. Ezért 
jó lenne, ha a mű egyszer könyv formájában 
is közkinccsé válhatna.

Mint a bevezetésből kiderül, az ún. „kül-
javítás – a beszédpartner beszédének javítása 
– iskolai és iskolán kívüli kommunikációs 
kontextusokban is elterjedt gyakorlat” (10). 
De vajon hogyan ismerjük meg a különböző 
élethelyzetekre és csoportokra jellemző be-
széd- és írásmódokat, és miként választunk 
közülük? Mit tudunk a velük kapcsolatos el-
várásokról, meg akarunk-e felelni nekik, és 
másokra is érvényesnek tartjuk-e őket? Meg-
erősíti-e az iskola a megnyilatkozások javítá-
sának hagyományát, vagy ellenérveket sora-
koztat fel vele szemben? Milyen ideológiák 
alapján ítélkeznek egymás fölött a beszélők, 
és azok mennyire egységesek? Ezekre igyek-
szik válaszolni a dolgozat, amelynek korpu-
szát tanórai jegyzőkönyvek, a diákok által 
kitöltött kérdőívek, valamint a velük és taná-
raikkal folytatott interjúk alkotják.

A szabályok mint ideológiák című 1. fejezet 
azzal kezdődik, hogy a szabályokat – a ha-
gyományos meghatározásoktól eltérően – ide-
ológiákként érdemes értelmezni. Ebben az 
összefüggésben a nyelvi ideológia olyan exp-
licit metanyelvi diskurzus, amely a nyelvről 
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mint rendszerről, illetve a nyelvhasználatról 
mint cselekvésről közöl valamit. Maga az ide-
ológia a magyarázatként, érvként felfogott 
szöveg, míg a metanyelv a diskurzus folyama-
ta. A szerző külön ismerteti az emberi visel-
kedés konstitutív és restriktív (lényegi és kor-
látozó) szabályait, bár előrebocsátja, hogy aki 
ilyen kategóriákba foglalja az általa megfi-
gyelt személy viselkedését, az nem az illető-
ről, hanem saját magáról árul el valamit (15). 
Itt kerül elő a magyar nyelvközösség kapcsán 
is egyre gyakrabban használt sztenderd nyel-
vi kultúra. Ez azon a felfogáson alapul, amely 
a sztenderd nyelvváltozatban eszményt lát, 
ezért annak szabályait tekinti normának, noha 
maga a sztenderd soha nem valósul meg tö-
kéletesen a beszédben. A szerző mértéktar-
tását dicséri, hogy nem fokozza a sztender-
dizmussal szorosan összefüggő lingvicizmus 
fogalmának évek óta erősödő vulgarizálását. 
Nem azért hozza szóba, hogy a sztenderd vál-
tozat terjesztőit – szándékaiktól, eszközeiktől 
és hatásuktól függetlenül – elítélje, sőt rámutat 
(20), hogy a sztenderd ideológia negatív minő-
sítése maga is fenntartja a sztenderdizmust, 
hiszen mindig annak fogalmi és értelmezési 
keretében mozog.

A metanyelvi korpusz összeállításáról szó-
ló 2. fejezet kitűnően érzékelteti, hogy még 
a statisztika által ihletett kvantitatív szocio-
lingvisztika sem alkalmas a valóság pontos 
leírására. A szignifikanciaszint, a χ2-próba 
vagy a szórás is épp csak arra jó, hogy ellen-
súlyozza az ún. megfigyelői paradoxont, va-
lamint a reprezentatív mintavétel és a kézi 
adatrögzítés torzításait. A személyiségi jogok 
védelmében a korpusz mások számára nem 
férhető hozzá, mégis (vagy pontosan ezért) 
részletes áttekintést kaphatunk róla. Ennek 
számtalan ismérve közül példaként említhető 
a felkeresett iskolák földrajzi megoszlása, a szö-
vegszavak száma, a nyelvtanulási és kommu-
nikációs szokások, a nyelvművelő javak fo-
gyasztása, továbbá az, hogy az adatközlők az 
interjúról is véleményt mondhattak. Az összes 
párbeszédrészlet szó szerinti átírásban, sok 
újrakezdéssel, hezitálással és átfedő beszéddel 

olvasható. Ez külön erény, hiszen a nyelvészet 
ritkán mutatja be ennyire életszerűen az ösz-
tönös nyelvhasználatot.

A 3. fejezet (A metanyelv vizsgálatának 
lehetőségei) azt járja körül, hogy az adatok 
milyen értelmezési keretekbe illeszthetők be. 
A szerző elvi lehetőségként a népi nyelvésze-
tet, a kognitív metaforaelméletet és a szociál-
konstruktivizmust ismerteti, majd veti el, de 
itt sem mulasztja el hangsúlyozni, hogy egyik 
sem értéktelenebb a saját szemléleténél. Ez 
pedig nem más, mint a szociolingvisztika, 
amelyet a diskurzív szociálpszichológia és 
a társalgáselemzés határoz meg. A diskurzus 
társas gyakorlatként tanulmányozott beszéd 
és bárminemű (spontán, tervezett, bármilyen 
céllal létrehozott, közösségileg formált és ér-
telmezett) szöveg, amely nem önmagában 
létezik, hanem folyamatosan jön létre. Mivel 
a valóság sosem vizsgálható közvetlenül, a dis-
kurzív kutatás a megnyilatkozásokra szorít-
kozik, és elutasítja a feltételezett mögöttes 
folyamatokat. Ennek alapján az attitűdök és 
vélemények is csak társas konstrukciók: ez 
magyarázza egyazon beszélőnek két, egyazon 
interjúban kifejtett, össze nem egyeztethető 
reprezentációját ugyanarról a témáról. A dol-
gozat némileg eltér a társalgáselemzéstől, 
hiszen spontán felvételek helyett kutatási in-
terjúkat elemez, és írott szövegeket is vizsgál, 
de annyit átvesz belőle, hogy a beszélőket 
irányító szabályok helyett a jellemző mintá-
zatokra kíváncsi. A metanyelv ugyancsak 
társasan létrehozott, (ön)reflexív diskurzus: 
nem régebbről meglévő elképzelések kifeje-
zése, hanem a kérdező és az adatközlők együt-
tesen megalkotott állítása a nyelvről, ideértve 
akár a témaváltást és a válasz megtagadását 
is. Végül fontos megjegyezni, hogy a diskur-
zuselmélet kizárja a tudományos objekti-
vitást, így a szerző is természetesnek veszi 
a metanyelvi közlések inkonzisztenciáját, to-
vábbá egyenrangúan kezeli a tudományos és 
a laikus ideológiákat.

A 4. fejezet (A metanyelvi szocializáció 
egyes kérdései) szerint szabályt tanulni annyi, 
mint elsajátítani a szabályokról szóló ideoló-

MNYO2013_4.indd   75 2013.11.26.   22:42:12



76 Könyvszemle

giák konstruálási módját. A szabályok köve-
tése a tényleges konstrukció folyamatát jelen-
ti, míg a szabályok közvetítése a konstruálás 
módjának elsajátíttatása. Az anyanyelvi órán 
tehát a tanuló nem az esetleg ismeretlen ele-
mek használati módjával szembesül, hanem 
főleg az egyes nyelvi elemekről konstruált 
ideológiákkal. Ezt a megállapítást az iroda-
lomelméleti hang és ágencia bemutatása kö-
veti, amelyekkel a szerző arra világít rá, hogy 
a nyelvi szocializáció során az ideológiák re- 
és dekonstrukciója tanult eljárásokon alapuló 
közös tevékenységként megy végbe.

Az ön- és a küljavítások gyakorlata és 
tematizálása (5. fejezet) kerüli a hiba termi-
nust, mert a normatív jelenségek nem sorol-
hatók fel egyértelműen, sőt a beszédszándék 
is csak akkor értelmezhető javításként, ha az 
adott helyzet szereplői annak tekintik. A ja-
vítás olyan reflexív cselekedet, amely az adott 
diskurzus tényleges vagy lehetséges szavaira 
és többszavas megnyilatkozásaira vonatkozik. 
A küljavítást explicit magyarázat is kísérheti, 
de nem mindig. Az viszont általános, hogy 
a tanár egyszerre konstruálja az órai nyelv-
használatot és a tananyag újraalkotását irányí-
tó szerepkörét. A küljavítás legfőbb rendel te-
tése ugyanis az, hogy az illető a beszédjog elosztó, 
a tudáselosztó és a kompetensebb beszélő 
pozícióját foglalja el az adott interakcióban. 
A javítás maga is nyelvi minősítés, ezért a ket-
tő nem különíthető el egymástól.

Narratívák és ideológiák a kérdőívvála-
szokban: ez a címe a 6. fejezetnek, amely sem 
az életkorban, sem a nemben, sem az iskola-
típusban nem mutatja ki a diákok viselkedé-
sének meghatározó tényezőit, csak a kutató 
praktikus fogódzóiként nevesíti mindegyiket. 
A diákok azt állították a kérdőívekben, hogy 
az önjavítás az elmúlt két-három évben jelent 
meg saját kommunikációs gyakorlatukban, és 
annak fő okaként a beszédtervezés és a be-
szédprodukció diszharmóniáját jelölték meg.

A 7. fejezet (Narratívák és ideológiák az 
interjúkorpuszban) arra hívja fel a figyelmet, 
hogy az interjú nemcsak adatforrás, hanem 
a kutató által is alakított műfaj, hiszen ő sok-

szor kétségbe vonja az elmondottakat, vagy 
az ideológia legitimálására szólítja fel az adat-
közlőket. Ugyanakkor az alanyok tiltakozhat-
nak is az ellen, hogy az általuk nem támogatott 
ideológia építésére használják fel a hangjukat. 
Az interjúkat a kérdőívektől eltérően nem le-
het nemek, kor és iskolatípus szerint össze-
vetni. Ezek a diskurzusok ugyanis egyediek, 
jellegzetességeik nehezen számszerűsíthetők. 
A dolgozat címe ebből a fejezetből származik: 
egy alsó tagozatos diák ezt a megoldást java-
solja a káromkodás megszüntetésére. A szer-
ző részben a válaszadók kezdeményezésére 
beszélget olyan klasszikus nyelvhelyességi 
jelenségekről, mint a de viszont kötőszópár, 
a mondatkezdő hát, a nákolás, a suksükölés 
és az ikes igék (eszek, iszok). Ezek közös meg-
vitatásából kiderül, hogy a vonatkozó szabá-
lyok sokszor nem saját véleményként, hanem 
szentenciaszerűen fogalmazódnak meg, „a 
lingvicizmus ideologikus legitimációja” (a nyel-
vi alapú hátrányos megkülönböztetés meta-
nyelvi igazolása) pedig már az alsó tagozatos 
gyerekek metanyelvi repertoárjában is szinte 
rutinként megtalálható.

Szabó Tamás Péter műve egy hosszú folya-
mat jelentős állomása. Egyrészt 2006 óta köz-
zétett vizsgálatait foglalja össze és gondolja 
újra, másrészt többször jelzi a fenti kutatás 
hiányosságait, s így magát is annak kiegészí-
tésére sarkallja. A tudományban néha az is 
legitim eredmény, ha valaki csak egy közis-
mert tényt igazol. A recenzenst mégis a cső-
ben felfedezett meleg vízre emlékeztetik az 
olyan megállapítások, hogy a tanárok kizáró-
lagosan gyakorolják a beszédjogot, számos 
kételyük merül fel a funkcionális-szituatív 
kettősnyelvűség kialakítása során, illetve sok-
féle ideológiából építik fel nyelvhelyességi 
ítéleteiket. Ezek a gyengeségek azonban ko-
rántsem olyan jelentősek, mint az, hogy a szö-
veg összességében nehezen érthető. A társal-
gáselemzés és a diskurzuselmélet nyelvész 
körökben sem a legismertebb terület, ezért 
hasznos lett volna, ha a szerző meghatároz 
néhány gyakori kifejezést (pl. explikál, kom-
petens, pozicionál, szekvencia, tematizál). 

MNYO2013_4.indd   76 2013.11.26.   22:42:12



77Könyvszemle

Annál is inkább, mert ezek a már említett 
irodalomelméleti terminusokkal (ágencia, 
narratíva, polifónia) együtt különösen tö-
ménynek hatnak.

Ennek ellenére csak remélhetjük, hogy az 
értekezés minél több elméleti és gyakorlati 
szakemberhez fog eljutni, mert újszerű látás-
módjával és példás módszertani kivitelezésé-
vel – ha áttételesen is, de – sok nyelvész és 
tanár munkáját segíthetné.

Horváth Péter Iván

Bartha Csilla – Nádor Orsolya –  
Péntek János (szerk.)
Nyelv és oktatás kisebbségben
Kárpát-medencei körkép
Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2011. 357 p.
ISBN 9786155219061

A kötet tárgya a Kárpát-medencei, kisebbsé-
gi magyarság nyelvhasználatának, kétnyelvű-
ségének és általában „életének” elsőrendűen 
fontos aspektusa: az oktatás, azon belül is az 
anyanyelvi oktatás helyzete a szomszédos or-
szágokban. Hiánypótló kötet ez, hiszen eddig 
nem állt rendelkezésünkre a kisebbségi ma-
gyar oktatás ilyen széles körű, alapos, adatok 
hosszú sorát felvonultató és összefüggésekre 
rámutató áttekintése egyetlen kötetben.

A könyvben áttekintett régiók és országok 
– Románia, Vajdaság, Muravidék, Kárpátalja, 
Szlovákia és Ausztria – a kétnyelvűségi hely-
zetek, történelmi gyökerek, politikai folyama-
tok, oktatási rendszerek és a mögöttük fellel-
hető ideológiák bonyolult rendszerét mutatják. 
Az áttekintés ezért sem teljesen egységes, sem 
pedig kimerítő nem lehet. A kötet ennek elle-
nére valóban átfogó képet nyújt a kisebbségi 
magyarok oktatásának helyzetéről, az olvasó 
által jól emészthető formában.

A kötet Bartha Csilla és Péntek János Be-
vezetésével indul (7–17), ahol a két szerkesz-
tő szociolingvisztikai és nyelvpolitikai kon-

textusban összefoglalja a Kárpát-medencei 
kisebbségi magyar oktatásügy problematiká-
ját, majd röviden bemutatja a kötet tanulmá-
nyait.

Ezt követően a kötet két tematikus részre 
oszlik: a rövidebb Oktatáspolitikai áttekin-
tésre (19–69) és a hosszabb Országtanul-
mányokra (71–351). A tagolás logikus és ész-
szerű: a kötet első része két háttértanulmányt 
tartalmaz, míg a többi hat egység a szomszé-
dos, magyarok lakta országok kisebbségi ok-
tatásába ad betekintést. A részek belső szer-
kezete is világos, bár az Országtanulmányok 
című részben talán szerencsésebb lett volna, 
ha a sorrendet a földrajz vagy az érintett or-
szágok magyarságának számaránya határoz-
za meg (például csökkenő sorrendben), s nem 
az első szerző vezetékneve.

A kötet első része Nádor Orsolya történel-
mi tanulmányával kezdődik (Nyelvpolitika és 
oktatás – történelmi háttérvázlat, 21–55). 
Részletes képet ad a közelmúlt és a jelen nyel-
vi-ideológiai hátteréről, a Kárpát-medence 
magyarok lakta országainak oktatásügyet és 
nyelvpolitikát érintő történelméről. A nyelv-
politika és az oktatás összefüggéseinek tárgya-
lása és a rendszerváltás utáni helyzet felvázolá-
sa után az anyanyelvi oktatás magyarországi 
kezdeteiről ír: a 16. századtól követi végig 
a kérdés tanulságos és nyelvészek körében 
talán kevésbé ismert történetiségét. A tanul-
mány a magyar kisebbségi iskolaügy főbb 
jellemzőinek, ideológiai hátterének áttekinté-
sével zárul, szakirodalmi utalásai és iroda-
lomjegyzéke igen gazdag.

Az első tematikus rész második írása Göncz 
Lajos Iskolaválasztás a Vajdaságban (57–69) 
című oktatáspolitikai áttekintése. A neves 
vajdasági szerző a kisebbségi iskolaválasztás 
pszicholingvisztikai tényezőiről ír, a kétnyel-
vűség adatainak tükrében. Az oktatási mo-
dellek és jellemzőik bemutatását követően  
a szülő mint első számú iskolaválasztó dön-
tési lehetőségeit és azok következményeit ve-
szi számba. A személyes lehetőségeket ütköz-
teti a vajdasági magyar tanítási nyelvű iskolák 
tanulóinak egyre csökkenő létszámával.

MNYO2013_4.indd   77 2013.11.26.   22:42:12


