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„A nyílt tár sa dal mi diszk ri mi ná ció 
utol só bás tyá ja”: 

az em be rek nyelv hasz ná la ta*

Sándor Klára

A cím ben idé zett meg ál la pí tás James Milroytól szár ma zik (Milroy 1998: 64–65). 
Teljeshosszábanígyhangzik:„Abbanakorban,amikorafaj,abőrszín,avallás
vagyanemalapjántörténőhátrányosmegkülönböztetésnyilvánosannemfogad
hatóel,anyílttársadalmidiszkriminációutolsóbástyájaazembereknyelvhaszná
lataalapjántörténődiszkrimináció”.Hogyanmaradhatottállvaezabástyamáig,
EurópaésÉszakAmerikaazonországaibanis,aholazazonosesélyekbiztosításá
ranagyobbfigyelemirányul,mintEurópakeletifelébenmegszoktuk,satársadal
midiszkriminációegyébformáitélesbírálatokérik?Anyelvidiszkriminációsem
mivelsemkevésbéismertjelenségNagyBritanniábanvagyazEgyesültÁllamok
ban, mint ná lunk, vagy mint pél dá ul Len gye lor szág ban.1 A je len ség nyil ván va ló an 
nemegyetlenokravezethetővissza,hanemokokegészösszefüggőrendszerére.

Nyel vé szek és nem-nyel vé szek: a sza ka dék két ol da lán

Azokokegyikemindenvalószínűségszerintaz,hogyanyelvészekésanemnyelvé
szeknyelvrőlvalótudásaközöttszélesszakadéktátong(J.MilroyésL.Milroy1991:
13). A nyel vé szek rég óta – már a 18. szá zad ból is is me re tes ez a vé le mény (vö. 
Crystal1998:13)–megkülönböztetikanyelvle író és előírószemléletét.Anyelvé
szetalaptankönyveiazzalkezdődnek,hogyanyelvészfeladataleírnianyelvet,nem
pedigelőírniazembereknek,hogyhogyankellbeszélniük(MilroyésMilroy1991:
5); va gyis a nyel vész az zal fog lal ko zik, hogy mi lyen a nyelv, s nem az zal, hogy 
mi lyen nek kel le ne len nie (Aitchison1978:13).Azelőírószemlélettőlvalóelhatáro
lódásidőrőlidőremegjelenikanyelvészetben,holfinomabban,holegészenegyér
telműenfogalmazva.Bolingerpéldául(1980:1–10)egyenesennyelvészetikuruzs
lóknak, vajákosoknak, sámánoknak nevezi azokat, akik a nyelvhasználat őrei 

* Ez az írás a Socrates Comenius–2 programja (57138CP1981HUCOMENIUSC2) és az
OTKA(T032803)támogatásávalkészült.

1 Az em lí tett or szá go kat azért emel tem ki, mert a té má val kap cso la tos írá sok több sé ge a brit és az 
egyesült államokbeli helyzetre vonatkozik, és a lengyel helyzetről is van egyösszefoglalás (Jahr és
Janicki 1995); a töb bi or szág ról alig ta lá lunk ilyen elem zé se ket. Ez azon ban nem je len ti azt, hogy ott 
ne lé tez ne nyel vi diszk ri mi ná ció.
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nektüntetikfölmagukat,smegjegyzésekettesznekanyelvhelytelenhasználatáról
vagyanyelvromlásáról,pontosabbanazokrólanyelvi jelenségekről,amithelyte
len nek vagy rom lás nak vél nek.
Egyolyankultúrában,amelybenazelőírószemléletűnyelvművelésneknagya

tekintélye–ilyenamagyarkultúrais–,mégszentségtörésnekistűnhetazefféle
kijelentés.Denagyonegyszerűenbelátható,hogyBolingermegfogalmazásatűn
het ugyan sértőnek, viszont nehezen cáfolható. Elég arra gondolni, mi lenne a
véleményünkarrólafizikusról,akinemleírniakarná,hogyazingahogyanmozog,
vagyhogyegyleesőtárgyhogyangyorsul,hanemelőírni,hogyezthogyantegye;
mitgondolnánkarrólazetológusról,akinemmegfigyelniésleírniakarnáazálla
tok viselkedését, hanem rávenni őket, hogyúgy viselkedjenek, ahogyan szerinte
egy tig ris nek, egy sas nak vagy egy ku tyá nak vi sel ked nie il lik; vagymi a vélemé
nyünk azokról a történészekről, akik nem ameglévő adatokat, hanempolitikai
érdekeketvagysajátízlésüketkövetveírjákatörténelmet.Perszeazelőírószem
léletbenhívőknemezeketapéldákatszoktákemlíteni,hanemakertész,azorvos,
a fo lyó sza bá lyo zó mun ká já hoz ha son lít ják a nyel vet meg rend sza bá lyoz ni kí vá nó 
te vé keny sé get. Ab ban iga zuk van, hogy a nyel vi fo lya ma tok be fo lyá sol ha tók, mint 
ahogyan csökkenthető a súrlódás, nemesíthetők a fajok és írnakmegrendelésre
történelmet(híreket)is–decsakakkor,haabefolyásolnikívánókmegfelelőisme
retekkelrendelkeznekabefolyásolnikívántdologtermészetéről,amechanikáról,
agenetikáról,aszociálpszichológiáról.Akianyelvifolyamatokatszeretnébefolyá
solni,annakanyelvrendszeréről,működésérőlésváltozásánaktermészetérőlkell
ki ter jedt is me re tek kel ren del kez nie. Csak hogy ezt ki zá ró lag le író szem lé let tel 
lehetmegszerezni–ellenkezőesetbenmagátamegfigyelésttesziktönkre,követ
ke zés képpen si ker te len lesz a be fo lyá so ló pró bál ko zás is. Az a fi zi kus, aki sze ret né, 
hogyazérdesfelületsúrlódásanelegyennagyobb,mintasimáé,sezértazonosnak
te kin ti a kettőt; a genetikus, aki úgy véli, hogy azonosított egy gént, mertmár 
na gyon ré gen sze ret né azo no sí ta ni; a tör té nész, aki ala kí ta ni sze ret né a po li ti kát, s 
meggyőződése,hogyaz emberekhelytelenül gondolkodnak, és ezértnem is ve szi 
figye lem be, ho gyan gon dol kod nak; vagy akár az or vos, aki azt ja va sol ja a be teg nek, 
hogynelegyenbeteg–nemfognagyonsikerestevékenységetvégezni.Azutóbbi
nálmaradva:hahiányoznakagyógyításhozazismeretei,deúgytüntetifölmagát,
mintharendelkeznevelük–akkorkuruzslónakhívják.
Anyelvi folyamatokbefolyásolásáhozszükséges ismeretekegyrészeanyelvé

szet tanulmányozásával megismerhető. Figyelemre érdemes azonban, hogy aki
eze ket az is me re te ket meg sze rez te, az na gyon rit kán akar ja be fo lyá sol ni a nyel vi 
folyamatokat.Vagyazért,mertegyszerűennemtartjafeladatának;vagyazért,mert
tudásaalapjántisztábanvanvele,hogyhanemakuruzslásszintjénakarjavaslato
kattenni,akkorolyanmennyiségűdinamikusanváltozótényezőmozgásátésegy
másrahatásátkellelőrelátnia,hogyazszintelehetetlennétesziatervezést.Előíró
szemléletűvé szintén nem válnak azok, akik egyszer már megfigyelték a nyelv
működését:ezttudománytalannakistartanákaziméntemlítettokmiatt,ésfölös
legesnekis,hiszentudják,hogyanyelvirendszerszerűségettekintvenincskülönb
séganyelvekésanyelvváltozatokközött:ugyanúgyleírható,ésabbanafunkció
ban,amirehasználatos,ugyanolyanjólműködikazangol,anémet,afrancia,mint
bármelyik afrikai törzsi nyelv; vagy ugyanolyan jól működik bármelyik nyelv 
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2Amagyarnyelvműveléskommunistakorszakánaksajátosságairóll.Sándor(2001a:179–188);a
né zet új ra vi rág zá sá nak oka i ról l. Sán dor (2000b).
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já rás, mint a leg na gyobb tár sa dal mi te kin télyt bir tok ló szten derd vál to zat. Akik azt 
isfigyelembeveszik,hogyanyelvhasználatazidentitáskifejezőjeis–ezáltalvál
laljuk,hogymilyencsoporthoztartozunk,hogyegybeszélgetésbenmilyenviszony
banállunkbeszélgetőtársunkkal,vagymilyenbenszeretnénkállnivele;természe
tes nyelv hasz ná la tunk ezt,ésnemszellemiképességeinkettükrözi–,azokazelőíró
szemléletetkifejezettenkárosnaktartják,hiszenakielőírószemléletébőlkövetke
zőenhelytelennekvagyrosszabbnaktartjaazegyiknyelvváltozatot,mintegymási
kat, az nem csak nyel vé sze ti szem pont ból na iv, ha nem a nyelv hasz ná lat alap ján hoz 
előnybeembereketéshátránybamásokat.
A magyar nyelvtudományban sem új keletűek ezek a gondolatok. Gombocz

Zoltánszerintanemnyelvésznagyközönség

mindennyelvijelenségetértékelésnemanyelvtörténetifejlődésébeigyekszikbele
állítani.Ezzelszembenanyelvészekérdeklődéseanyelvhelyességikérdésekkelszem
benigencsekély.Alegtöbbnyelvész,hanyelvhelyességikérdésekbendöntőbírónak
felhívják,haőszintemernelenni,aztfelelné:„énanyelvtörténetifejlődésétvizsgá
lom, tör vé nye ket ál la pí tok meg ben ne, de bí rá ja nem aka rok len ni”; vagy: „ma gam is 
szeretnémtudni,hogymianyelvhelyesség”(Gombocz1931:1).

HasonlóanfogalmazHorgerAntal:

Né me lyek sze rint a nyelvművelés is fel ada ta vol na a nyelv tu do mány nak, va gyis az, 
hogy bí rál ja a nyelveket és igyekezzék egyes, a nyelvtörténet folyamán kifejlődött
sajátságaikatanyelvhelyesség,aszépség,acélszerűségvagyalogikaszempontjaisze
rint meg ja ví ta ni. … Ezt a fel ada tot azon ban a nyel vé szek túl nyo mó nagy több sé ge 
nemtartjaanyelvtudománykörébetartozónak,sezérthatározottanelutasítjamagá
tól(Horger1926:6).

Eztafelfogástaz1945utániidőszakbanszokásvoltúgyértelmezni,hogyazoka
nyel vé szek, akik így gon dol koz tak, el há rí tot ták ma guk tól a tár sa dal mi fel ada tok 
végzését(l.pl.Bárczi1974:12–14;Fábián1984:95–96);sjóllehetezabeállítása
„kommunistaműszakok”korszakánakterméke,maújranépszerűanyelvművelés
nyelvtudományvoltamellettérvelőcikkekben(l.pl.Benkő1998:83;Deme1994:
52,1998/99:1;Grétsy1998:16–17,1999:11).2Gomboczis,Horgerisegyértelmű
vé tet te azon ban, hogy nem a tár sa dal mi fel adat el há rí tá sa, vagy lus ta ság, ha nem 
éppennyelvészeti fölkészültségegátoltaabban,hogynyelvművelő tevékenységet
folytasson.Gomboczígyfogalmaz:

[aközvélekedésszerint]Anyelvfejlődéstörvényeitanyelvészismerilegjobban,tehát
anyelvészanyelvhelyességhivatottőre.Ezta szerepetanyelvész, illetéktelensége
tel jes tu da tá ban, tisz te let tel el há rít ja ma gá tól. A nyelv tör vé nyek nem ap ri o ri, ha nem 
tapasztalati törvények:anyelvtörténettényeibőlvonjukelőket.Hogyanlehetneaz
ilyen ta pasz ta la ti tör vényt a nyel vi té nyek meg íté lé sé ben nor ma ké pen al kal maz ni? És 
má sod szor a nyelv tu do mány ta pasz ta la ti tör vé nyei nem vég ér vé nye sek; a tu do mány 
fejlődésével változnak. Ami a mai ismereteink mellett helytelennek látszik, lehet,
hogyholnaphelyesnekbizonyul,ésmegfordítva(Gombocz1931:5)
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3AGombocználszereplő„nyelvtörvények”helyettma„változásielveket”,„változásiszabályokat”
mondunk;Horger is,Gombocz is azújgrammatikus leíró iskola követője volt abban,hogy anyelv
adekvát leírásátanyelvtörténetének(változásainak)folyamataibóltartottakibonthatónak.Ameg
jegyzések egyébként lényegüket tekintve azonosak a modern társasnyelvészet megállapításaival.
(HorgeridézetthelyeireSinkovicsBalázshívtafölafigyelmemet,ezútonisköszönömneki.)
4Anyelvészekfelelősségérőll.aziméntidézettkétforrást;atársasnyelvészetezirányútörekvése

irőlésrészlegessikereirőll.mégKontra(2001).
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Horgerpedigígy:

Miótafelismertük,hogyanyelvazemberiségnekpsychophysikaiműködése,amelyaz
emberiségörökkéváltozótestiéslelkiállapotávalegyüttváltozik,azótatudjuk,hogy
anépnyelvsemmás,minteváltozásnakegyik,mégpedignagyonistermészetesered
ménye. Ha romlott nyelvről egyáltalán beszélhetünk, inkább a köznyelvet és még
in kább az iro dal mi nyel vet le het ne an nak ne vez ni, mert ez sok te kin tet ben mes ter sé ges 
fej lesz tés nek az ered mé nye. A leg na gyobb té ve dés te hát azt mon da ni, hogy ezen vagy 
azonavidéken„hibásan”beszélnekazemberek(Horger1926:94–95).3

De mi ért van sza ka dék egyál ta lán?

Haanyelvészekévszázadokótaaleírószemléletmellettérvelnek,séppennyelvé
szetiismereteikalapjánteszikezt,akkormiértnemadjákáttudásukatanemnyel
vészeknek?Vajonmiért nem sikerült áthidalni a nyelvészek és nemnyelvészek
kö zöt ti sza ka dé kot?
Mindenbizonnyalszerepetjátszikebbenazakörülmény,hogyanyelvészekegy

ré szét nem za var ja, ha ele fánt csont to rony ban él: ku ta tá sa it alap ku ta tás nak te kin ti, 
s ne mi gen te szi föl ma gá nak azt a kér dést, hogy mi re jó az, ami vel fog lal ko zik (vö. 
Labov 1982: 165;Kontra 1999: 9).Denemigen sikerül azoknak sem, akik nem
él nek ele fánt csont to rony ban, s akik ki fe je zet ten fon tos nak tart ják, hogy tu dá su kat 
anemnyelvészekjavárafordítsák.4Ezekanyelvészekazzalszembesülnek,hogya
nemnyelvészeketnagyonnehézmeggyőzniarról,hogymásoknyelve,nyelvhasz
ná la ta sem rosszabb, mint az övék, vagy ar ról – bár mennyi re fur csa is ez –, hogy az 
őnyelvük,nyelvhasználatuksemrosszabb,mintmásoké.
Ajelenségegyikokaazlehet,hogyazembereknemcsakapolitikához,agazda

ság irá nyí tás hoz, a fo ci hoz és az ok ta tás hoz „ér te nek”, ha nem a nyelv hez is. Ez 
ugyan nincs összhangban a nyelvtanórák általános népszerűtlenségével, viszont
ép pen ez az el lent mon dás hív ja föl ar ra a fi gyel met, hogy a „nyelv hez ér tés” az 
emberektúlnyomótöbbségeszámáranemaszófajokfölismerése,amondatelem
zésbenvalójártasságvagyegyéb,anyelvtanórákrólismerőstortúra,hanemvalami
más.Hogymi,arraabbólkövetkeztethetünk,hogymiretesznekleginkábbmegjegy
zéseket:egyrészthogyhogyankellbeszélni„helyesen”,másrészthogymelyiknyel
vet ér de mes ta nul ni, me lyik hasz nos, me lyik szép, me lyik nem az. Az em be rek úgy 
gon dol ják egyéb ként, hogy a nyel vé szek is ezek kel a kér dé sek kel fog lal koz nak. 
Többünk(ésnemcsakmagyarnyelvészek)tapasztalata,hogyanemnyelvészekelső
mon da ta, mi u tán meg tud ták, hogy nyel vé szek va gyunk, vagy az, hogy „és me lyik 
nyelv?”(általábanígy,elharapottmondatvéggel,denéhahozzáteszik:„velfoglal
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5 Ez a közvélekedés olyan erős, hogy nemcsak a nyelvtudásáról híres (és évekig nyelvművelő
műsorbanszereplő)műsorvezetőkérdeztemegegyvetélkedőbenazidegennyelvettanítójátékostól:
„szóvalnyelvész?”,hanemelőfordul,hogynyelvészekisösszetévesztikidőnkéntanyelvtanártanyel
vésszel: Fodor István (1997: 6) „az angol nyelv oktatói”nak nevezi az angol tanszékeken dolgozó
nyel vé sze ket.
6AlegszellemesebbentalánRadloff,oroszturkológustetteszemléletesséakülönbségetanyelvet

beszélőkésanyelvettanulmányozókközött:amikoregytörökanyanyelvűismeretlenatöröknyelvek
rőlszólóelméletétkívántavelemegvitatni,skiderült,hogyavendégnekfogalmasincsanyelvészetről,
Radloffmegkérdeztetőle,miértgondolja,hogyafölvetettkérdéseketmegtudjaoldani.Aválaszaz
volt,hogymertő(avendég)isturkológus,hiszentörökazanyanyelve.Radloffválaszapedigazvolt,
hogy„attól,hogyvalakimadár,mégnemornitológus”(idéziRónaTas1978:387).
7 Kivéve egykét programcsomagot, pl. a „Nyelvtan–kommunikáció–irodalom tizenéveseknek”

címűt–eztazonbannagyonkevéshelyentanítják,sakésőbbiközépiskolaikövetelményekreszámítva
ál ta lá ban ak kor is úgy, hogy „ki egé szí tik” a ha gyo má nyos nyelv tan köny vek egyes ré sze i vel. A ma gyar 
szakosfelvételitesztjeévtizedekótaszinteváltozatlantartalmú,gyakorlatilagugyanazokatafelada
to kat tar tal maz za („ke res se meg a vers ben/pró za rész let ben az ál lít má nyo kat/tár gya kat/ha tá ro zó kat/
stb. és határozza meg a fajtájukat”; szóelemekre bontás; egyszerű és összetett mondat elemzése, 
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kozik”),vagyaz,hogy„akkormegsemerekszólalni”.Anemnyelvészektöbbsége
szintekizárólagazemlítettkétkérdéstilletőenképzelimásnaksajátésanyelvész
tu dá sát: úgy vé li, hogy a nyel vész biz tos na gyon he lye sen be szél, és/vagy na gyon sok 
ide gen nyel vet tud.5Általábanazonbanfölsemmerül,hogyazőnyelvészetitudása
másjellegű,esetlegkevésbékidolgozott(neadjistentéves)lehet,mintahivatásos
nyelvészeké. Így aztánnem ritkaság,hogyhasonlóélményben van részünk,mint
Bloomfieldnek(1970[1944]:418),amikoregyorvostpróbáltmeggyőzniarról,hogy
a csipeva in di á nok nyel vé ben nem csak né hány száz szó van, mint aho gyan a dok tor 
olvasta egy brosúrában – az orvos meglehetősen mérges lett, hogy a nyelvész
Bloomfieldkétségbevonjaaző„nyelvészeti”ismereteinekmegalapozottságát.Ha
nemismindigvégződnekanyelvészekésnemnyelvészeknyelvrőlszólóbeszélge
téseimélységesmegbotránkozással a nemnyelvész részéről (bár ez sem teljesen
ismeretlen, számomra sem),aznagyongyakori,hogyabeszélgetésnemnyelvész
résztvevője a nyelvész érvével szemben úgy kezdi a cáfolatot, hogy „de szerin
tem…” – va gyis úgy gon dol ja, hogy a nyel vész ugya núgy va la mi jó zan ész re, s nem 
megfigyelésekreésösszegyűjtött, rendszerezett ismeretekrealapozottérvethasz
nál,mint ő szokott normális, hétköznapi helyzetben.Ez természetes is, hiszen a
nyelv ne ki nor má lis, hét köz na pi do log – s rit kán jut eszé be, hogy az atom fi zi kus sal 
akkorsemvitatkoznamagfizikáról,haőmagaisatomokbólvan.6

A je len ség má sik oka az is ko lai ok ta tás le het. Rész ben a tan anyag tar tal ma 
miatt:anyelvtanórákcsak„nyelvtant”tanítanak.Leginkábbszófajok,mondatré
szek,határozóésjelzőtípusok,állítmányiszerkezetek,aszövegkohézióelemei,a
hang ta ni sza bá lyok taxonomikus le írá sá val gyöt rik a gye re ket és a ta nárt. Egy részt 
mertamagyarhelyesírásaklasszikusmagyarnyelvtaniismereteknélkülmegtanul
ha tat lan (ért he tet len és ér tel met len), ezért a tan anya got úgy kell meg al kot ni, hogy 
segítseahelyesírástúlbonyolítottésállogikusszabályainakmegértését.Másrészt
pe dig mert a ma gyar is ko lák ban ok ta tott „nyelv tan” – ha jó in du la tú an szá mo lunk 
–csaknemegyévszázaddallevanmaradvaajelenleginyelvtudományiismeretek
től. (A„kommunikáció”ésa„szöveg”szó folytonos ismételgetéseaszemléletet
még nem vál toz tat ja meg.)7
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(7. folyt.) „miacímszerepeaszövegben”;„milyenhangtaniszabályokérvényesülnekamegadottsza
vakban”; ritkán egyegy nyelvtörténeti, olykor nyelvhelyességi kérdés); a feladatokmegoldókulcsban
megadott(azazelfogadhatónakelőírt)megoldásáhozahagyományosnyelvtaniismeretekrevanszükség.
8Ezalapvetőkülönbségpéldául azangolszászegyetemekhezképest.Ott anyelvészeti tanszékek

nyelvészetet tanítanak, azezzel szögesellentétbenállóelőírónyelvszemlélettel adiákok legfeljebba
pedagógiatanszékentalálkoznak.EzzelszembenBalázsazegyetemekésfőiskolákmagyarnyelvitan
székeit „anyelvstratégia/nyelvművelés legfontosabbkutatóésoktatóhelyeinek”nevezi (Balázs1999:
24).

9 A ja ví tá sok egy vizs gá lat ada tai sze rint nem csak meg aláz zák a gye re ke ket, ha nem más mó don is 
hátrányba hozzák őket: a megfigyelések szerint a tanárok nem egyszerűen „javították” a „hibát”,
hanemmindenesetbenátadtákaválaszadásjogátegymásikgyereknek,haaválaszolnikezdődiák
beszédébenvalamilyennekiknemtetsződolgotfedeztekföl(vö.Varga2001).
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Elavult szemléletet tükröz az iskolai nyelvtanoktatásnak az a sajátossága is,
hogy szinte kizárólag a hagyományos értelemben vett „nyelvtan”nal azonosítja
mindazt,amitanyelvrőlanyelvészetmondhat.Aligkapteretanyelvtörténet,nyo
masincsanyelvésakultúraösszefüggéseitvizsgálóantropológiainyelvészetnek,
sem a pszicholingvisztikának; a nyelv változatosságának tárgyalása kimerül a
nyelvjárásokléténekszűköséstorzítómegemlítésébenésa„nyelvrétegződéséről”
elgondolthiedelmek(„rétegéscsoportnyelvek”–ráadásulaműfajokkalésstílus
változatokkal keveredő) leírásában.Alig esik szópragmatikáról, a beszélt és az
írottnyelvközöttikülönbségekről;atársalgáselemzés,abeszélgetésekszervezésé
ről szóló ismeretek csak az egyik jellemzőn keresztül (milyen szerepük van a
hagyományos,előírónyelvtanban„csakbeszédtöltelék”neknevezettelemeknek),
s ak kor is leg fel jebb in tel mek for má já ban je le nik meg („éssel,háttal,hogygyal
nemkezdünkmondatot”).Mindezekmellettaziskolainyelvtanoktatáserőteljesen
előírószemléletű:nemkülönülelbenneahelyesírásiésanyelvhelyességi„hiba”;
az utób bi ak el íté lé sét sok szor ál sza bá lyok kal in do kol ják („az ol vas nák töb bes 
szám,harmadikszemélyű,ésnemegyesszám,elsőszemélyűalak”;„anempáros
kötőszókatfölöslegesegymásmelletthasználni,pl.de vi szont”; stb.).
Anyelvművelésaziskolátaz1930asévektőlkezdvelegfőbbszövetségesének,

kiemeltfontosságúműködésiterületénektekintette.Atankönyvekjelentősrésze
kifejezettenarrabiztatjaagyerekeket,hogy„nevessékki”nyelvhelyességihibátejtő
(azazasztenderdtőleltérőnyelvváltozatothasználó)társaikat(Varga2001:4–10);
atanárképzőintézményekmagyarszakosoktatásábananyelvművelésamainapig
meg ta lál ha tó tan tárgy;8 a tanárképző főiskolákonanemmagyar szakosoknak is
kellnyelvművelésttanulniuk.Ígyaztánmindenmagyartanár(beleértveafelsőok
tatási intézményekkülönbözőnyelvészeti tanszékeindolgozókegyrészét is)úgy
hi szi, hogy kö te les sé ge „ja ví ta ni” ta nít vá nyai „hely te len” be szé dét – va gyis ma gá tól 
értődőnek hiszi, hogy a nyelvészet természetesen kapcsolódik össze az előíró
szemlélettel, miközben a nyelvészek, mint láttuk, éppen ennek az ellenkezőjét
kép vi se lik.9
Az iskolában tehátmegalapozzákanyelvművelés tekintélyét, azzal is, hogya

tanárokegybizonyosnyelvhasználatot„jó”nak,„helyes”nek,„szép”nekítélnek,
másokat„rossz”nak,„helytelen”nek,„csúnyá”nak;sazzalis,hogya„nyelvtani
ver se nyek” tár gya, il lesz ked ve a tan anyag hoz, is mét nem a nyel vé sze ti is me re tek 
összemérése,hanema„helyeskiejtés”(Kazinczy),a„helyesnyelvhasználat”(Édes
anyanyelvünk),a„helyeshangsúlyozás”(„Beszélninehéz”típusúfeladatok)stb.,
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10 Ezt – sa ját tag jai sze rint is – sok kal in kább ré gi ne vén kel le ne ne vez ni, NyelvművelőBizottság nak 
(Fábián 1996: 389), illetveAnyanyelvi Bizottságnak (Deme 1999b: 52). A Nyelvtudományi Intézet
Nyelvművelő osztálya nemrégmég szintén aMai Ma gyar Nyel vi Osz tály ne vet vi sel te, azo no sít va a 
magyar nyelv leírását az előíró szemléletű nyelvműveléssel. A Nyelvtudományi Intézet internetes
oldalainazosztályszégyenlősen–ésfélrevezetően–aPhilological Departmentnevetviseli(azIntézet
lapjaikizárólagangolnyelvűek).Akutatásiprogramokfölsorolásakorcsaknemértelmezhetetlenaza
ki té tel (is), hogy az osz tály egyik prog ram ja a je len le gi (1997–2000) ige hasz ná lat nor ma tív ku ta tá sa 
(nor ma tive researches on the recent usage of verbs),amelyleíróéselőírókutatás(involves descriptive and 
normative types of basic research) is egy ben.
11GlatzFerencelnökmegbízásábólRitoókZsigmond,azI.(NyelvésIrodalomtudományi)Osz

tályelnökeaMagyarNyelviBizottságotfölkérte,hogytekintseátamagyarnyelvművelésállapotátés
fogalmazzonmegjavaslatokat(Deme1999a:9;hogymirőlésmilyencélból,aznemderülkiazidézett
írásból,azviszontigen,hogyafeladatokelvégzéséreaMagyarNyelviBizottságalkalmas:Balázs1999:
27).
12Azuralkodópolitikaiideológiaésanyelvművelésösszefonódásáróll.Sándor(2001a:179–188)

–ittrészletesenisszóesikarról,akommunistaszocialistaidőszakbanhogyanpróbáltabekebeleznia
nyelvművelésanyelvtudományminéltöbbterületét.
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valamennyiszoroskapcsolatbananyelvműveléssel.Akinemnyelvészetettanul,az
iskolábólkikerülvesemkezdhetgyanakodnianyelvművelésésanyelvészetazo
nosságátilletően.Atelevíziós,rádiósműsorokbannyelvészettelelvétvetalálkoz
hat,nyelvművelőadásokviszontrendszeresenvannakaközszolgálaticsatornákon.
DeaMagyarTudományosAkadémiaNyelvtudományiIntézeténekisvanNyelv
művelőOsztálya;sazAkadémiánakvanMagyarNyelviBizottsága10–azterősítve,
hogyMagyarországonanyelvművelés anyelvészet egyik területe.11 Ez a sa já tos 
állapotegyébkéntaszocializmuskorábanalakultki:FábiánPálösszefoglalásasze
rint

akétvilágháborúközött[…]egyesnyelvtudósokanyelvműveléstnemtekintettéka
nyelv tu do mány ré szé nek, kö vet ke zés kép pen nem fog lal koz tak ve le. Má sok […] 
inkábbcsakalkalmi szolgálattevésnek,mintállandómunkaterületnek tekintettéka
nyelvművelést.–Ezzelszembenma[1984]talánnincsolyannyelvészünk,akineérez
néamagaügyénekanyelvművelést,éskisebbnagyobbmértékbenkinevettevolna
részétanyelvművelőmunkából,többenpedigéppenanyelvművelésterületénfejtik
kimunkásságukjavát(Fábián1984:120).

Aztnemlehettudni,1984benmennyirevoltérvényesezamegállapítás,hiszena
hivatalos, politikailag védett nyelvműveléstmár csak politikai okokból sem volt
ésszerűtámadni.12Mabizonyosannemigaz,hiszen1997ben39nyelvésztiltako
zott nyi lat ko zat ban (l. Nyi lat ko zat) egy előíró szellemű nyelvtörvény elkészítése
ellen,sanyilatkozatotnemismindenkiírtaalá,akinemértegyetanyelvelőíró
meg kö ze lí té sé vel.
Tegyükazonbanhozzá:amagyarországinyelvészeksemtesznekmegmindent,

hogyanemnyelvészekaziskolábantanultakontúlakorszerűbbnyelvészetiered
ményeket ismegismerhessék. Nagy szükség lenne nálunk is olyan népszerűsítő
köny vek re, mint ami lyen a BadLanguage(AnderssonésTrudgill1990),ezanyel
vi meg bé lyeg zés nyel vi meg ala po zat lan sá gát mu tat ja be; vagy mint ami lyen a 
LanguageMyths(BauerésTrudgill1998),ebbenanyelvrevonatkozógyakorinem
nyelvész vélekedésekből gyűjtöttek össze jó néhányat, bemutatva egyben azt is,
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13Aközelmúltbankétolyankönyvismegjelent,amelyreménytkelt,hogyezazállapottalánvál
toznifog.AzegyikNádasdyÁdámésKálmánLászló(1999)cikkgyűjteménye,kifejezettenismeret
terjesztőírásokkal–elsősorbanazáltalánosnyelvészetkörébőlválogatotttémákról.[Errőlatémáról
korábbanis jelentekmegkötetek,pl.Kenesei(1984);Terts(1978);Fodor(1968).]AmásikKontra
Miklós(1999)„közérdekűnyelvészeti” írásaiközülgyűjtössze jónéhányat,ezekanemnyelvészek
számáraisérthetőmódontárgyalnakanagyközönségetközelrőlérintőnyelvészetikérdéseket(ebben
a kö tet ben a nyel vi diszk ri mi ná ci ó val, il let ve jo gok kal kap cso la tos írá sok is sze re pel nek, ez új a ma gyar 
nyel vé sze ti is me ret ter jesz tés ben).
14Túlhelyesbítésbőljönneklétreazolyanmondatok,mintpl.„bekerülazújságban”;„fontos,hogy

átmozgatjukazizmokat”;agermanizmusnakbélyegzetthatározóiigenévkerülésehoztalétre„aház
falasárgárafestett”féleszerkezeteketstb.Atúlhelyesbítettformákatsújtóújabbmegbélyegzésre–
„sznobizmusnak”ítélésére–példaBenkő(1994).
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hogy ezek a vé le ke dé sek nem iga zol ha tók, pusz tán mí to szok.13Nagyszükséglenne
akönyvekenkívülolyanismeretterjesztőprogramokrais,amilyeneketWaltWolf
ramvégezanyelvihátrányokcsökkentéseésadiszkriminatívgondolkodásmeg
szüntetéseérdekében(l.Kontra2001:113).
Amagyarembereketkisiskoláskoruktólvégigkísérőelőírószellemodavezetett,

hogy Ma gya ror szá gon ma igen nagy a nyel vi bi zony ta lan ság. A nyel vé szet ben így 
nevezikazta jelenséget,hogyabeszélőknemérzik jólmagukatabőrükben,ha
szűkebbközösségükbőlkiszakítvabeszélniükkell,merttartanakattól,hogylené
zik,megbélyegzikőketbeszédükmiatt.Enneknagyonsokszorazakövetkezmé
nye, hogy pró bál nak iga zod ni az el várt nak gon dolt nyelv vál to zat hoz, pél dá ul az zal 
is,hogymindenrossznakérezhetőformátkerülnek.Haegybizonyoshangalakról
tud ják, hogy va la mi lyen nyel vi funk ci ó ban „hely te len nek” szok ták bé lye gez ni, 
használójátpedig„műveletlennek”,akkoreztaformátabiztonságkedvéértmin
digkerülik.Ígyjönneklétreatúlhelyesbített(hiperkorrekt)alakok–ezekaztán
újabb meg bé lyeg zés hez ve zet nek.14Atúlhelyesbítésekmértéketehátmindigegye
ne sen ará nyos a nyel vi bi zony ta lan ság gal; a nyel vi bi zony ta lan ság ki ala kí tá sá ban 
pediganormatív(előíró)szellemjátsszaadöntőszerepet.Azadatokaztigazolják,
hogyamagyartársadalommeglehetősennormatívbeállítottságú(Pléh1995).
Ha ugyanezt a normatív beállítottságot egymásik oldalról közelítjükmeg: a

magyar társadalom tagjainak jelentős részenemcsak rosszul érzimagát, amikor
beszél,hanem természetesnek tartja,hogyő ismegbélyegezzenmásokat, illetve
lázadozásnélkülelszenvedi,hogyőtis„kijavítsák”.Azembereketnemcsaktanul
má nya ik és az ál ta lá nos nak mond ha tó tár sa dal mi be ál lí tott ság aka dá lyoz za meg 
abban,hogyhiggyenekanyelvésznek,haazmegpróbáljameggyőzniőket,hogyaz
őbeszédüksemrosszabb,mintmásoké–hanemegyennélsokkalnagyobbsúlyú
ellenérvis:azis,amitsajátbőrüköntapasztalnak.Azttapasztalják,hogyhavalaki
nemazelvártmódonbeszél,akkorhátránybakerül,műveletlennek,„falusinak”,
fa ra gat lan nak, bu tá nak tart ják. Ép pen ezért el fo gad ják, hogy „nyelv he lyes sé gi 
hibáik”javítgatásasajátérdekükbentörténik,méghanemkifejezettenesikisjól
ne kik az így ka pott „se gít ség”.
Idekapcsolódikazún.„gettóérv”.Ezzelazérvvelnagyongyakrantalálkozunk,

leginkábbolyanemberekkelbeszélgetve,akikszociálisannemérzéketlenek,eset
leg még azt is ér tik, hogy nyel vi szem pont ból tö ké le te sen ér tel met len az egyik 
nyelvváltozatotjobbnaktartani,mintamásikat,mégisúgygondolják,szükségvan
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15Azokbana társadalmakban,amelyekbena sztenderdnyelvváltozata társadalmiérvényesülés
kulcsa;ennekazonbannemföltétlenülkell ígylennie,sőtnemszerencsés,haígyvan(l.alább).Ez
tehátcsakátmeneti,snemvégsőmegoldásnakválhatbe.

16 A már em lí tett is ko lai vizs gá lat so rán az volt a ta pasz ta lat, hogy ha a gye rek a ta nár sze rint 
„rosszul” mon dott va la mit, ak kor nem csak a „nyelv he lyes sé gi” hi bát ja ví tot ta ki a ta nár, ha nem a 
ta nu ló egyéb képességeireiselítélőmegjegyzésttett(vö.Varga2001).Pl.aját szok ik te len ra go zá sá ra 
reagálvaatanárnemcsakelvetteaszótaválaszológyerektől,hanemaztismondtaneki,hogy„gazda
gabb fantáziával”kellaképrőlbeszélni–holottagyereknekalkalmasemvolt rá,hogy fantáziáját
hasz nál has sa.
17HunfalvyPál(1855)megfogalmazásában:„Anyelvtudásnemszületikvelünk,azttehátszerezni

kell;akülönbség,mellyazúgynevezettanyanyelvtanulásaésmásnyelvéközöttvan,bármilynagyisa
ta nu ló ra néz ve, nem tesz sem mit ah hoz, mi nél fog va mond juk, hogy min den ki nek ta nul nia kell a’ 
maganyelvét.”AnyelvművelőirodalombanaKodálytólszármazóverziónépszerű(pl.A ma gyar nyelv 
he te tizenötödik, jubileumi rendezvényeinek műsorfüzetén volt olvasható, l. Graf 1981: 383): „A
magyartistanulnikell,mégszületettmagyarnakis.”
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arra,hogyaziskolamegtanítsaagyereknekasztenderdnyelvváltozatot,ellenkező
esetbenéppenagyerekérvényesülésétakadályoznámeg:hagyná,hogysajátnyelv
változatának gettójába zárva éljen. Ezt az érvet az 1960as, 1970es években
néhánynyelvtervezésrőlszólómunkában(pl.Haugen1966;Fishman1973)nyel
vész szerzőktől is olvashattuk: úgy látták, hogy a sztenderd nyelv terjesztése az
oktatásonkeresztülazértfontos,mertezteszidemokratikussáanyelvhasználatot,
ezbiztosítjaatársadalmimobilitáslehetőségétazoknakis,akikelsődlegesszocia
lizációjuksoránvalamilyennemsztenderdváltozatotsajátítottakel.(Agettóérvet
egyéb ként nem csak a sztenderd–nem szten derd nyelv vál to za tok vi szony la tá ban, 
hanem többnyelvűállamokbanadomináns–kisebbséginyelvekviszonylatában is
gyak ran em le ge tik, és sze re tik az asszi mi lá ci ós tö rek vé sek „jó szán dé ká nak” 
bemutatásáraishasználni;vö.pl.aszlovákésazegyesültállamokbeligettóérvet
(Kontra1997:65–66).
Ezzelazokoskodássalalapvetőbajokvannak–olyanelőfeltevésekbőlindulki,

amelyekhamisak.Előszöris:nemteszkülönbségetjogéskötelességközött.Egyál
ta lán nem mind egy, hogy az is ko la lehetőségetteremtasztenderdváltozatmegtanu
lá sá ra vagy meg kö ve te li, hogyagyerekekaziskolában(beleértveaszüneteketésa
tanításonkívüli iskolaieseményeket)asztenderdnyelvváltozatothasználják.Ha
lehetőségetnyit,hozzájárula társadalmiesélyegyenlőségmegteremtéséhez,15 ha 
meg kö ve te li, ak kor má ris hát rány ba hoz za azo kat, akik ott hon nem a sztenderd 
változatotsajátítottákel(következésképpenképtelenekaziskolábanazthasznál
ni)–azazdiszkriminál.Anemsztenderdváltozatotbeszélőgyerekekhátránnyal
indulnak,sezahátrányaziskolaiévekalattnemcsaktovábbnő,hanemáttevődik
másterületekre:a„nyelvhelyességihibát”atanárokúgykezelik,minthaaválasz
tar tal mi lag lett vol na rossz.16

Másodszor:abbólazelőfeltevésbőlindulki,hogyasztenderdnyelvváltozatelsa
já tí tá sa pusz tán aka rat és tö rek vés kér dé se, ugyan olyan ta nu lás, mint a ma te ma ti ka, 
a kémia, az idegen nyelvek megtanulása. Nyilván nem független ez a nézet a
karteziánus alapozású nyelvészetnek attól a fölfogásától, hogy anyanyelvünket
ugyanúgytanuljuk,mintazidegennyelveket,haezkorábban„nemsikerült”(ért
vénezen,hogynemasztenderdet tanultukmeg),akkoraz iskolában.Ezaszáz
százötvenévvelezelőttigondolat17népszerűmaradtazelőírószemléletűírásokban
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18Amoduláriselméletekszerintagyerekanyelvelsajátítássoránanyanyelvénekmegfelelőenállít
jabeaveleszületett„kapcsolókat”(paramétereket;Chomsky1988);amodularizációselméletszerint
nincsenekvelünkszületettmodulok,deanyelvelsajátítássoránanyelvi funkciókautomatizálódása
moduljellegűmegvalósításokat hoz létre (KarmiloffSmith 1992). Egy a társasnyelvészet adataira
épülőhálózatelvűnyelvhasználatimodellbenaz aktiválások gyakoriságabizonyos emergensmintá
zatokat nagymértékben stabilizálhat, ez lényegében összeegyeztethető amodularizációs elmélettel
(Sán dor 1999).
19Anyelvekésnyelvváltozatokinterferenciájánakazonoselméletikeretbeillesztésérőll.Sándor

(megjelenőben/a).
20Azattitűdvizsgálatoktapasztalataiszerint(l.pl.Lambertésmunkatársai1960;Ryan,Gilesés

Sebastian1982)általános,hogyazemberekazövékhezhasonlónyelvváltozatotbeszélőembereket
barátságosabbnak,kedvesebbnektartják,asztenderdetbeszélőketviszontintelligensebbnek,hozzá
értőbbnekítélik.Amagyarországinyelvibizonytalanságolymértékű,hogyegyvizsgálattapasztalatai
szerint(Sándor,PléhésLangman1998)nálunkmind két viszonylatbanasztenderdetbeszélőketítél
tékmegkedvezőbben.

21 A „né pi nyel vé sze ti tu dás” ki fe je zés a nyelv re vo nat ko zó ál ta lá nos, hét köz na pi vé le ke dé se ket és 
reakciókat jelenti.A„népi” természetesennemlekicsinylőértelembenszerepel itt;mindösszearra
utal,hogyavélekedéseketnemképzettnyelvészekalkottákamatudományosnakelfogadottismere
tekalapján.A„népi”nemutalsematudásigazságtartalmára,semkidolgozottságára:anépinyelvé
sze ti tu dás le het pon tos és pon tat lan, il let ve glo bá lis és rész le tes egy aránt.
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(l.pl.Bárczi1974:115;Deme1976:159;Fülöp1993;Graf1993).Amellett,hogyaz
előbb említett különbségekkel ez a vélekedés nem számol (vannak, akik eleve
előnyből indulnak, s vannak, akik eleve hátrányból), nem is igazolható. Akár a
mo du laritás, akár a modularizáció ta nán nyug vó nyelv el sa já tí tá si el mé le te ket 
vesszükisalapul,18sohanemhagyhatjukfigyelmenkívül,hogyidegennyelvtanulá
sakor egymármeglévő, kialakult nyelvvel rendelkezünk, s nem ismerünk olyan
idegennyelvtanulásifolyamatot,amelybenazelsőkéntelsajátítottnyelvnebefolyá
solnáazelsajátítandómegtanulását;nem ismerünkolyankétnyelvűségihelyzetet
(semegyénit,semközösségit),amelybenakétnyelvegyüttesismereteneokozna
interferenciákat.Ugyanezérvényeskétnyelvváltozatrais(nyelvikritériumokalap
jánelsemtudjukdönteni,hogykétnyelvrőlvagykétnyelvváltozatrólvaneszó).19

Nemveszifigyelembeezazelőfeltevésaztsem,hogyanyelviformáknaktársas
jelentésükisvan,shogyasztenderdnyelvhasználataanemsztenderdétőleltérő
társaséstársadalmiszerepekhezkötődik,másidentitásokvállalásávaljáregyütt.
Pedig ez sokszor súlyos konfliktushoz vezethet az emberekben. Nevezetesen
vá lasz ta ni uk kell, hogy si ke re sek akar ja nak len ni, s ez zel együtt vállalják,hogyszim
bolikusanmegtagadjákelsődlegesközösségüket;vagyazutóbbitagjaimaradnak,
s ez zel együtt lemondanakarrólazesélyről,hogytársadalmilagsikereseklegyenek.20

Harmadszor:agettóérvbenazazelőfeltevésismeghúzódik,hogy„ezígyvan,
és kész”, az az hogy a nyel vi diszk ri mi ná ció lé te zik, és nem ten ni kell el le ne, ha nem 
fölkellkészíteniráazembereket,hogyvan.Azokokmegszüntetésehelyettfelü
leti kezelést javasol –márpedig így a gettósodásmaganem szűnikmeg,hanem
állandóanújratermelődik.Abbanapillanatban,amikoraz iskolábana tanárazt
mond ja, hogy a gye rek be szé dé vel sem mi baj ugyan, de jobb ne ki, ha meg ta nul egy 
ér té ke sebb, szé le sebb kör ben al kal maz ha tó stb. vál to za tot, le ér té ke li a gye rek (és 
kö zös sé ge) vál to za tát – az az újabb tég lát he lyez a get tó fa lá ra. A né pi nyel vé sze ti21 
vélekedésekanyelvhasználatrétegződésétegyszerűenajavaktársadalmimegosz
lásaegyújabbmegnyilvánulásánaktekintik,nempedigajavakforrásának(Pres
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tonésNiedzielski2000:19)–agettóérverreaszemléletrealapul.Anépitudása
világbanmozgásunkhoztöbbnyireelég,sjóllehetaszakismereteksemalapulhat
nakmáson,mintezen(Kampis2001),aszakismereteképpenabbankülönböznek
anépitudástól,hogyrészletesebbek,vagy„nyilvánvaló”dolgokrólmegfelelővizs
gálódásoksoránkiderítik,hogyazokvalójábanhogyanműködnek.Azokanyelvé
szek, akik testközelből, a nyelv valamennyi funkciójának figyelembevételével
ku tat ják az em be rek nyel vi vi sel ke dé sét, azt lát ják, hogy a gettósodás nem ab ból 
származtatható,hogyvalakinemképesmegtanulniadominánsnyelvetvagynyelv
változatot; nincs alkalma rá vagy nem akarja,mert konfliktusba kerülnemiatta
sa ját kö zös sé gé vel – ezek má sod la gos okok, és ak kor ér vé nye sek, ha a get tó már 
áll. A gettósodás ab ból szár maz tat ha tó, hogy a do mi náns cso port hoz tar to zók csak 
akkor tekintika többieket teljes jogúembernek,haők isadominánsváltozatot
beszélik.Agettóbólnemúgykellkiszabadítaniazembereket,hogyelőbbgettókat
építünk,majdazarraalkalmasnakítéltetteketmegtanítjukátmászniapalánkon,
hanemúgy,hogynemépítünkgettókat.Ellenkezőesetben–PeterTrudgillpéldá
ját idézve(TrudgillésKontra2000)–úgyjárunkel,minthaegytársadalomban,
amelybendiszkriminálnakbőrszínvagynemheztartozásalapján,abajokorvoslá
sáraaztjavasolnákadiszkrimináltaknak,hogyváltoztassanakbőrszíntvagynemet.

A sza ka dék új ra kép ző dé se: 
a nyel vi ér ték íté le tek több szö rös be ágya zott sá ga

A ta pasz ta la tok sze rint a né pi nyel vé sze ti, „jó zan ész” ala pú tu dás ter mé sze tes nek 
tart ja, hogy a „nyel vi ja vak” nem azo nos mó don osz la nak el (hogy van nak, aki ket 
meg bé lye gez nek nyelv hasz ná la tuk alap ján, s van nak olyan „sze ren csé sek”, aki ket 
nem);erreutal,hogynemmegytúlajelenségregisztrálásán.Hanemszélmalom
har cot aka runk foly tat ni an nak ér de ké ben, hogy a nyílt tár sa dal mi diszk ri mi ná ció 
„utol só bás tyá ja” le omol jon, ak kor ta ná csos eh hez a tu dás hoz al kal maz kod nunk, s 
erreépítenünk.Mindenekelőttaztcélszerűmegvizsgálnunk,milyenokokbóltartja
a né pi nyel vé sze ti tu dás ter mé sze tes nek a nyel vi diszk ri mi ná ci ót.
Azegyikokvalószínűlegazlehet,hogyanyelvidiszkriminációrejtettenműkö

dik:azembereknekfogalmuksincsarról,hogyanyelvhasználatratettmegjegyzé
se ik, a nyelv hasz ná la ton ala pu ló íté le te ik és dön té se ik pusz tán a nyelv hasz ná lat ra 
ala pul nak. A ta nár nem a má sik vál to za tot beszélőgyerekettartjabutának(ekkor
tud ná, hogy diszk ri mi nál), ha nem a bu tát (akit an nak vél), aki nek bu ta sá gát az 
adott pil la nat ban ép pen az mu tat ja, hogy még be szél ni sem tud ren de sen. A mun kát 
anemsztenderdetbeszélővelszemben(azonosfeltételekmellett)nemazértkapja
asztenderdetbeszélő,mertsztenderdetbeszél(ekkoramunkaadóészrevehetné,
hogy diszk ri mi nál), ha nem mert a mun ka adó sze rint hozzáértőbb– ami re ab ból 
kö vet kez tet, hogy sztenderdet be szél. Va gyis az em be rek a nyelv hasz ná la tot nem 
szimbolikus,hanemindexikustermészetűjelzéseknektekintik,azazúgyképzelik,
hogy az em be rek be szé dé nek sa já tos sá gai va la mi fé le belsőösszefüggésbenvannak
az em be rek jel le mé vel és szel le mi ké pes sé ge i vel.
Amásikokadiszkriminációöngerjesztőjellegelehet:minéltöbbhelyenésforrás

ból találkoznak vele az emberek, annál inkább megerősíti őket a tapasztalat ab 
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22A„romantikus”itttermészetesennemazidőnkéntelőfordulóelítélőértelemben,hanemakor
szak meg ne ve zé se ként sze re pel.
23A19.századinyelvfilozófiaiirányzatokrólésváltásokróll.Békés(1997);enneknyelvművelés

belikövetkezményeirőll.Sándor(2001a:158–170).
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ban,hogyakielakarjafogadtatnimagát,annakamegbélyegzőkhözhasonlóankell
vi sel ked nie. A nyel vi diszk ri mi ná ció ese té ben rá adá sul nem is annyi ra nyil ván va ló 
ostobasága„változtassamegabeszédét,haakarvalamit” javaslat,mintabőrszín
vagyanemesetében,mertazembereknemtudják,hogyanműködikazagyunkbana
nyelv,snemtudják,milyenfunkcióiésmilyensajátosságaivannak.Ebbennemőka
hibásak,hanemazelavultiskolai–középiskolai–felsőoktatásbelitananyagésszemlé
let.Aszakadékállandóújrahasadásánakegyikforrásatehátaziskola,ósditananya
gávalésmegbélyegzőgyakorlatávalegyaránt.Ráadásulaziskolaikötelezőnyelvmű
velésnekatörténeteiskellőképpenhosszúahhoz,hogyamostanitanárgenerációk
tanárai,sőtvalószínűlegazoktanáraiisezttanultákmár,ígynehezentudjákelkép
zelniaziskolainyelvművelésnélküliállapotokat.

A má sik for rás a ma gyar kul tú rá nak az a sze le te, amely a ma gyar tör té ne lem re, 
a ma gyar iro da lom ra vo nat ko zó né pi tu dás ré sze. A ma gyar nyelv szent ség nek 
te kin té se szo ro san egy be fo nó dott a mai ma gyar nem zet tu dat tal – elég ter mé sze tes 
módon,hiszenegyszerre,kezdettőlfogvaegymásraépítvealakultakki.A19.század
elejifüggetlenségitörekevéseklegfőbbmegtestesüléseinekegyikeanyelvelismer
tetésevolt;sanyelvpallérozásaazadottidőszakbanéppenennekazelismertetés
nekaszolgálatábanállt(Kazinczynakvezérelvevoltamagyarnyelv„fölzárkóztatá
sa”azeurópainyelvekhez).A19.századmeghatározó,romantikus(humboldtiá
nus) nyelv szem lé le te22 szerintanyelvanyelvetbeszélőközösség„lelkialkatával”,
gondolkodásávalisszorosösszefüggésbenvan,ígytermészetesvolt,hogya„magyar
kifejezésmód”ésa„magyarosszemlélet”megőrzésénekéslehetőségeibővítésének
igénye további szókincsbővítéshez (nyelvújításhoz) vezetett.Eza szemlélet értel
metlenségnek,sőtkimondottankárosnaktartottaanyelvmegrendszabályozására
irányulótörekvéseket,azazanyelvipreskriptivizmust.Alényegebbenazidőszak
ban nem az volt, hogy a „he lyes” ma gyar nyel vet ter jesszék, ha nem hogy a ma gyar 
nyelvetterjesszékkilehetőlegazéletmindenterületére.Aszázadmásodikfelében
vi szont ezt a nyelv szem lé le tet Ma gya ror szá gon is fo ko za to san föl vál tot ta (csak nem 
tel je sen) az a már em lí tett né zet, amely sze rint az anya nyelv hez va ló vi szony nem 
különbözikjelentősenmásnyelvekhezvalóviszonyunktól.Aromantikusszemlélet
nyelviliberalizmusátpedigerőteljeselőírószemléletváltottaföl:akkortólkezdve
nem volt elég ma gya rul be szél ni, ha nem „he lye sen” kel lett ma gya rul be szél ni.23

A18.századvégén,ésa19.századbanamagyarirodalomapolitikávalisösszefo
nódottsanyelvpallérozássalis(azetalonmindkéttekintetbenKazinczy);ehagyo
mánynakmegfelelően–vagylegalábbiserrehivatkozva–vártákelsokáiganyelvi
mintaadástésanépvezérszerepvállalásátamagyaríróktólésköltőktől.Aszókincs
bővítőmunkálkodásoksikerrevitelébenaszépirodalomnakjelentősszerepevolt:az
újszavaknagyrészétazemberekaszépirodalmiművekbőlismerhettékmeg.
Úgytűnik,amagyarkultúrábamélyenbeépültazirodalom–nyelv–nemzetössze

kapcsolása–aziskolaitananyagtólnyilvánnemfüggetlenül.Anyelvművelőirodalom
banma isáltalánosnak látszikazakívánalom,hogyaz íróknakésaköltőknekki 
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24 Szé che nyi anya nyel ve a né met volt, de ma gya rul is gyer mek ko rá ban ta nult meg.
25Ellenkezőleg.AzMTANyelvtudományiIntézeteNyelvművelőOsztályánakleírásábanugyanez

afélreértés(vagyfélreértelmezés)szerepel:„ItisawellknownfactthattheHungarianAcademyof
Scienceswasprincipallyestablishedformakingeffortstoachievecorrectlanguageusageinthelast
century.Asaresultofthisspirit,wehavetoturnourattentiontothevernacularunderthischanged
situation, too.” (A megjegyzés utolsó mondata valószínűleg félrefordítás miatt érthetetlen, a
vernacularföltehetőenamother tongue he lyett áll itt.)
26Nemiscsoda,hiszenKosztolányinyelvszemléletealapjaibanaromantikusnyelvfilozófiaszem

lélete,vö.SzegedyMaszák(1995)ésSándor(2001b).
27Amagyarnyelvművelésszemléletemögöttmeghúzódómítoszokrólvalamivelrészletesebbenl.

Sándor(megjelenőben/b).Más,európaitípusúkultúráknépinyelvszemléleténekamagyarhozhason
lósajátosságairólvö.MilroyésMilroy(1991)könyvét,valamintl.aBauerésTrudgilláltalszerkesztett
kö tet (1998) ta nul má nya it.
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zárólagajellemábrázoláskedvéért,deakkorisönmérséklettelszabadcsakalkalmaz
ni uk „hely te len” nyel vi for má kat. A „min den nem zet a ma ga nyel vén lett tu dós” és 
máshasonlóidézetekazosztálytermekfalándíszelgőszentenciáváváltak;Aranytés
Kosztolányitnem„csak”költőként,hanem„nyelvművészként”,nyelvietalonként,s
nyelvművelőkéntistanítják.Akiamagyarkultúrábannőföl,atörténelemésiroda
lomórákontovábbimegerősítéstkaptehátahhoz,hogyazelőírószemléletettermé
sze tes nek tart sa. Azt nem szok ták hang sú lyoz ni, hogy a nyelv és a nem zet tu dat nem 
szükségképpen kötődik össze: Széchenyi a köztudatban akkor is „a legnagyobb
magyarrá”válhatott,haugyanabbanaköztudatbannemistudott„rendesen”magya
rul.24AMagyarTudósTársaságotmindenmagyarnyelvművelőgondolatelsőintéz
ményes képviselőjének állítják be, annak ellenére, hogy tagjai berzenkedtek attól,
amitmanyelvművelésnekneveznek.Nememlítik,hogyaz„egyetlenmagyarnyelvvál
tozatahelyes”eszméjeelfogadhatatlanvolta19.századinyelvújítóktöbbségeszámá
ra(vö.Békés1997:115–122ésSándor2001a:162–165).25 Ne mi gen ta nít ják Arany 
Gram ma ti ka vers ben és Aisthesiscíműversét(hamégis,akkormindösszeszelídbökö
désnekveszik,élétazzaltompítva,hogy„aköltőcsakatúlzásokellenvolt”),ésazt
sem,hogyKosztolányinemcsaknyelvvédővolt,anyelvművelésellenzésérelegalább
annyiidézetetlehettőleösszeszedegetni,mintpártolására.26

Azelőírószemléletkulturálisbeágyazottságánakennélrégebbi,aközöseurópai
kultúrábangyökerezőrétegeiisvannak–ezaszakadékmegújulásánakújabbfor
rá sa. A „tö ké le tes” nyel vet nem csak a ma gyar köz gon dol ko dás ban, ha nem az 
eu ró pai tí pu sú kul tú rák ban ál ta lá ban is azo no sít ják az írott nyelv vel; ezek ben a 
kul tú rák ban ta lál koz ha tunk olyan vé le ke dé sek kel is, ame lyek azon ala pul nak, 
hogy min den nyel vek mér cé je a la tin; vagy hogy a nyelv ak kor „jó”, ha „lo gi kus”, 
„gazdaságos”,„tiszta”,éslehetőleglegyenmégráadásul„esztétikus”is.27 Ezek a 
nézetekmindenvalószínűségszerintaközépkorigrammatikafelfogásésoktatás
lesüllyedtésfolklorizálódottmaradványai.Egymásik,későbbi,föltehetőenkarte
ziá nus tan ha son ló kép pen né pi szem lé let té vált ma rad vá nya az, hogy a nyel vet 
többnyire „megjavítható” és „elrontható”, mechanikus gondolatközlő gépnek
kép ze lik. Egy har ma dik, szin tén folklorizálódott gon do lat – ez a már em lí tett 
humboldtiánusfölfogáserősenmódosultmaradványa–,hogyanyelv„szelleme”a
nyelvetbeszélő„néplelkét”fejeziki,sezértkülönösen„veszélyes”,haanyelvet
„ide gen ele mek” bont ják meg.
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Van ezek nek a vé le ke dé sek nek még egy kö zös tu laj don sá guk: va la mennyi jól 
illeszthető ahhoz a platonisztikus fölfogáshoz, hogy a nyelvnek egyáltalán van
helyes (eszményi) és helytelen (romlott) formája. Ez különösen az utolsóként
említettgondolatesetébenfigyelemfölkeltő,mertahumboldtiánusnyelvszemlélet
ma ga ez zel a pla to nisz ti kus el kép ze lés sel ép pen el len té tes. Az, hogy folklorizálódott 
tö re dé ke a folklo ri zá ló dás so rán egy ben pla to nisz ti kus sá is vált, a pla to nisz ti kus 
el kép ze lés ere jét mu tat ja. Az ed di gi né pi nyel vé sze ti vizs gá la tok egyéb ként szin tén 
azt mutatják, hogy a nemnyelvészek nyelvfelfogása általában platonisztikus
(PrestonésNiedzielski2000:18–19).
Ahhoz egyelőre nincs elégséges adatunk, hogy eldönthessük, a platonisztikus

nyelvfelfogás valamilyen általános emberi vonás leképeződésee, vagy csak az
európaitípusúkultúrákrajellemző.Úgytűnikviszont,vanazemberikultúráknak
egyolyan,közösnekmutatkozóelemük,amelyugyannemszükségszerűen,deter
mé sze te sen kap cso ló dik össze a pla to nisz ti kus nyelv szem lé let tel: az, hogy az 
emberektudnakanyelvcsoportelkülönítő(identitásjelző)szerepéről.A„tudnak”
ebbenazesetbenaztisjelenti,hogyanyelvhasználatikülönbségekreazemberek
ak kor is ér zé ke nyen re a gál nak, ha nem tud ják meg fo gal maz ni az el té ré se ket; s azt 
isjelenti,hogyanyelvettudatosanisalkalmazzákacsoporthovatartozásmegha
tározására–aBírákkönyvében(12,5–6)lévőSibbo lethtörténetarrólistanúsko
dik,hogyeztmeglehetősen régen teszik.Anyelvkialakulásáról szólóelméletek
jelentősrészeésanyelvmaifunkcióinakszámbabevételeisamellettszól,hogya
csoportidentitásjelzéseanyelvnekkezdetektőlmeglévő,alapvetőfunkciója,mely
nek biológiai (evolúciós) szerepe a csoportszelekció elősegítése volt (Sándor
2000a).Acsoportelkülönítőszerepönmagábannemkell,hogyelőírónyelvszem
lélethezvezessen:acsoporttagokfölismerikahozzájuktartozókat,denemszük
ségképpenbélyegzikmeganemhozzájuk tartozókat, snem isakarják„előírni”
nekik,hogyőkisbeszéljenekúgy,minthaacsoporthoztartoznának–azilyesmi
nekzárt,függetlencsoportokesetébennemislehetettsemmiértelme.Acsoport
különbségeknagyonkönnyenválnakviszontmegbélyegzésalapjává,haacsopor
tokösszekapcsolódásaés–legalábbisrészlegesen–átjárhatóváválásarévéntársa
dalmak alakulnak ki, amelyekben egyegy csoport ellenőrzi a többit. Ebben a
hely zet ben a cso por tok kö zöt ti köl csö nös sé gi vi szony meg bom lik, s a ha ta lom ra 
kerültcsoportel vár ja, hogy a töb bi az zal is ki fe jez ze lo ja li tá sát, hogy el fo gad ja az 
ellenőrzőcsoportértékeit–példáulhogyelfogadja„a”nyelvnekaztanyelvet,amit
azellenőrzőcsoportbeszél.Ebbenahelyzetbenamegkülönböztetésmárrendkí
vül könnyen alakul megbélyegzéssé. A nyelvi diszkriminációnak ez az utolsó,
ne gye dik for rá sa az, ami el len a leg ne he zebb ten ni, hi szen a nyelv ter mé sze te, 
nevezetesenváltozatossága,folyamatosanfenntartjaannakalehetőségét,hogya
különbségetbárki,bármikormegbélyegzésalapjáulhasználjaföl.

A sza ka dék át hi da lá sá nak le he tő sé gei

Mivelacsoportelkülönítőszerepaföntiértelembenbiológiaibeágyazottságú,és
erreépülamaikörülményekközöttazelőírószemlélet,csaknemreménytelennek
tűnhet,hogytegyünkanyelvidiszkriminációellen.Ezmégsemlehetetlen.
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28 A rassz iz mus, etnicizmus és lingvicizmus kö zös de fi ní ci ó ja: „A ‘faj’, etnicitás/kul tú ra vagy a nyelv 
alapjánmeghatározottcsoportokközött,ahatalomésaz(anyagiésegyéb)forrásokegyenlőtlenelosz
tá sá nak le gi ti má lá sá ra, meg va ló sí tá sá ra és rep ro du ká lá sá ra fel hasz nál ha tó ide o ló gi ák, struk tú rák és 
gyakorlat”(SkutnabbKangas1997:20).
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A rassz iz mus ugya núgy az etnocentrikus gon dol ko dás ból ki in du ló je len ség, mint 
a nyelven alapuló diszkrimináció; ugyanúgy csak a lehetősége van meg az
etnocentrikusgondolkodásban,mintanyelvenalapulódiszkriminációnak,éssaj
nosugyanolyangyakoriis,mintanyelvidiszkrimináció.Arasszizmuselkerülését
vagyleküzdésétazonbanelőszörismamársenkisemgondoljalehetetlennek,sem
szükségtelennek; intézményesen pedig (akadémiai testületek, kormánydöntések
és az ok ta tás ál tal) még ke vés bé tá mo gat ják. A nyel vi diszk ri mi ná ció és az ezt 
tá mo ga tó gon dol ko dás mód, a lingvicizmus pe dig nem „ha jaz a faj el mé let re” (mint 
Balázs2000:234jegyzimeg,talánszellemeskedésnekszánva),hanemazo nos ve le 
–csakmásfelületennyilvánulmeg.28

Anépinyelvészetitudásnak,úgytűnik,nemcsakazrésze,hogyvan egy tö ké le tes 
nyelv,hanemazis,méghozzáelsődlegesebbenazelőbbinél,hogy„a”nyelv‘ami
csoportunknyelve’.Haebbőlavélekedésbőlnemarrafeléindultovábbagondol
ko dás, hogy „te hát be szél je min den ki az én nyel ve met”, ha nem ar ra fe lé, hogy „ezt 
mások isugyanígygondolják, tehátnekikugyanolyan fontos sajátnyelvük,mint
nekem az enyém”, akkor talán könnyebb megértetni, hogy az előíró szemlélet
miérterőszakosésmiértdiszkriminatív.
Természetesenaztisfigyelembekellvennünk,hogymanemindulhatunkennyi

re tiszta lappal. A nyelvi diszkriminációnak nemcsak a lehetőségét örököljük,
ma gá ba a nyelv be ágyaz va, ha nem na gyon is meg va ló sult for má it is, több ré teg ben 
a kul tú ránk ba épít ve, s egy ben el is rejt ve ben ne. Ah hoz, hogy si ker rel pró bál juk 
„a nyílt tár sa dal mi diszk ri mi ná ció utol só bás tyá ját” is le dön te ni, ter mé sze te sen 
valamennyirétegsajátosságaitésösszekapcsolódásaitisfigyelembekellvennünk:
azelőírógondolkodásttámogatóintézményrendszert,azelitkultúrábanhagyomá
nyo zó dó, a folklorizálódott és az uni ver zá lis em be ri ré te get is.

Ku ta tá sok a „híd épí tés” meg ala po zá sá hoz

Amagyarelőírószemléletjellemzőit(sajátosságaitésmáskultúrákkalközös,eset
leg uni ver zá lis je gye it) több, ép pen le zá rult vagy je len leg zaj ló ku ta tás is vizs gál ja.
Azintézményiháttérnek,valamintanyelvimegbélyegzéstípusainakésmódjai

nak összevető vizsgálatát alapoztameg aFrom Stigmatization to Tolerance című
program.Azegyévesidőtartamú,1998őszétől1999őszéigtartóprogramkeretében
aSocratesComenius–2alprogramjánaktámogatásával(ösztöndíjszám57138CP1
981HUCOMENIUSC2) alakult egy nemzetközi kutatócsoport azzal a céllal,
hogykidolgozzonegyolyantervezetet,amelyalkalmasaziméntemlítettszempont
ok sze rint (in téz mé nyi hát tér, a meg bé lyeg zés tí pu sai és mód jai) össze ha son lí ta ni az 
európaiországoksajátosságait.Aprogramnégyeurópaiországraterjedtki,Görö
gországra,Magyarországra,NorvégiáraésSvédországra,deaprogramrésztvevői
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29 A prog ram rész le te sebb is mer te té se és a kö tet ta nul má nya i nak tar tal ma egy má sik írás tár gya 
(Sándormegjelenőben/c).
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va ló já ban hét or szág sa já tos sá ga it tud ták fi gye lem be ven ni a kö zös vizs gá la tok 
megtervezésekor:akutatáskéttanácsadójánakköszönhetőenabrit,asvájciésa
lengyelhelyzetetis.Aprogramrésztvevőivalamennyiennyelvészekvoltak,Maria
Sifianou(Athén)ésEleniSkourtou(Rodosz)Görögországból;KontraMiklósés
PléhCsaba(mindkettőSzegedésBudapest)Magyarországról;GulbrandAlhaug
(Tromsø),ErnstHåkonJahrésHelgeOmdal(Kristiansand)Norvégiából;valamint
LarsGunnarAndersson(Göteborg)Svédországból;akéttanácsadóKarolJanicki
(Bergen,Norvégia)ésPeterTrudgill(Fribourg,Svájc);kutatásvezetőajelenírás
szerzőjevolt.
Acsoportkéttalálkozóttartott(1999májusábanSzegeden,1999szeptemberé

ben Androsz szi ge tén), eze ken a két na pos mun ka meg be szé lé se ken dol goz ta ki azt 
a szem pont rend szert, amely al kal mas ar ra, hogy az em lí tett or szá gok mel lett más, 
nemkizárólageurópaiországokhasonlóéseltérővonásaitislelehessenasegít
ségével írni.Amegbeszélésekenkívülimunkaeredményeképpenpedigszületett
egykötet(Sándorszerk.2000),amelyazemlítettnégyországnyelvművelésének
sa já tos sá ga i ról tar tal maz írá so kat.29

Egymásik,2000benindult,négyévretervezettkutatáskeretében(A nyel vi vál
to za tos ság és ér ték íté le tek kog ni tív be ágya zott sá ga, OTKAT032803;akutatásrészt
vevőiKötélEmőke,RacsmányMihály,PléhCsaba,akutatásvezetőSándorKlára)
anyelvi előítéleteknépinyelvészeti szintjeit, az egyes vélekedésekkiépülését, a
csoportidentitáserősségeésanyelvibizonytalanságközöttiösszefüggéseketvizs
gáljuk(részletesenl.Sándormegjelenőben/d).
Amagyarnyelvműveléssajátosságainakleírásaismegkezdődött,jelentősrész

benegyszegedi,egyetemiésfőiskolaihallgatókbólalakultkutatócsoportjóvoltá
ból.Azelsőeredményeketa2000novemberébenSzegedentartottNyelv és ha ta
lom címűszimpóziumontettükközzé;ezekközülamagyarnyelvművelésretoriká
járól (Bujdosó 2000), metaforahasználatáról (Dányi 2000), mozgalmi jellegéről
(Sinkovics 2000), tudományfilozófiai hátteréről (Kötél 2000) és a nyelvművelők
csoportképzőésfenntartóideológiájáról(Sándor2000b)készültírásreményeink
szerinthamarosankötetbenismegjelenikmajd.Ebbeasorbatartozikanyelvmű
velésésapolitikaiideológiákösszefonódásárólkészülttanulmány(Sándor2001a),
valamintanyelvművelésésanyelvtervezésviszonyárólírtismertetés(Sándormeg
jelenőben/b)is;satervekszerintkiegészülmajdanyelvművelésésanyelvtudo
mány, valamint a nyelvművelés és a nyelvi jogok, illetve az oktatás kapcsolatát
elemzőtanulmányokkal(anyelvművelésésanyelvijogokviszonyátisérintiKont
ra2000;anyelvművelésésazoktatásviszonyáhozpedigelőtanulmánykéntl.Varga
2001;Győri2000ésSándormegjelenőben/e).Anyelv,azemberijogokésazokta
táskapcsolatávalfoglalkozótanulmányokatgyűjtösszekét,mármegjelentkötetis
(Kontra1999;Sándor[szerk.]2001).

Mind ezen ku ta tá sok cél ja: át fo gó ké pet kap ni ar ról, hogy a ma gyar kul tú rá ban 
anyelvidiszkriminációmilyenformákbanvanjelen;hogyazelőírónyelvszemlélet
nek a né pi nyel vé sze ti vé le ke dé sek ben mi lyen meg nyil vá nu lá sai van nak; hogy ezek 
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milyenkultúrarétegekreépülnekéshogyanörökítődnekát.Végső fokonpedig
természetesenaz,hogyazebbenazírásbansokszoremlegetettszakadékotanyel
vészek és nemnyelvészek nyelvszemlélete között át lehessen hidalni, s a nyelvi
diszkrimináció nyílt vállalása legalább olyan mértékű fölháborodást váltson ki,
mint a rassz iz mus nyílt vál la lá sa.
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