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A kétnyelvű gyermek
Régóta várt m , tankönyvként is használható magyar nyelv  össze-
foglaló jelent meg az alkalmazott nyelvészet körébõl (az alkalmazott

pszicholingvisztika és a szociolingvisztika metszéspontján).

Akétnyelvűség (illetve többnyelvűség) kutatása nem tekint vissza hosszú múltra. Az
első tudatos megfigyelésen alapuló esetleírások a 20. század elején jelentek meg.
Ezekben jobbára érdeklődő nyelvész szülők figyelték meg saját gyermekük biling-

vissé válását. Pedig a többnyelvűség – ahogy mondani szokás – Bábel óta az emberiség
mindennapjaihoz elválaszthatatlanul hozzátartozik. Amióta különböző nyelvű népcso-
portok földrajzilag azonos térben élnek, a nyelvválasztás, a kódválasztás, az interetnikai
házasságok, a hivatalos és családi nyelv használata ingoványos terület. A probléma poli-
tikai jelentősége Európában a „lingua franca” szerepét betöltő latin nyelv visszaszorulá-
sával, a nemzeti nyelvek hivatalos nyelvvé válásával erősödött fel. Napjainkra a jelenség
szociolingvisztikai vonásai váltak a vizsgálat tárgyává.

A témának több szempontból is gyakorlati aktualitása van. Az egységesülő Európában
a határok virtuálissá válásával több különböző nyelvű népesség kerül egy földrajzi térbe,
ami nyelvpolitikai kérdéseket vet föl. Tudatos a törekvés az egyre inkább általános közve-
títő nyelvként működő angol mellett a tagországok helyi nyelveinek „helyzetbe hozásá-
ra”, jelentőségük növelésére. Az Európába igyekvő közép-kelet-európai országokban a
nemzetiségi nyelvhasználat jogi szabályozása mellett a valódi lehetőségek feltárása és biz-
tosítása a feladat. Mindez persze nem elsősorban a nyelvészek, hanem a politikusok ügye.

A fentiekből következően azonban egyre gyakoribb az olyan házasság, amelyben a két
fél két különböző nyelven beszél, és az őket körülvevő nyelvi környezet egyikük anya-
nyelvével megegyezik – sőt, esetleg harmadik nyelvű környezetben élnek, vállalnak
munkát hosszabb-rövidebb ideig. Ez már olyan vetülete a látszólag szűk nyelvészeti
problémának, amely a legszélesebb olvasóközönség érdeklődésére tarthat számot.

Navracsics Juditnak, a Veszprémi Egyetem Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke docen-
sének a könyve kielégíti ezeket az elvárásokat. A szakmai érdeklődő korrekt, sokoldalú,
saját kutatási eredményeket is szép számban felvonultató, de széles nemzetközi kitekin-
tést és összefoglalást kínáló tanulmánykötetként, az egyetemi hallgató jól tagolt, problé-
ma- és kutatáscentrikus, de a történeti háttér bemutatására is kiterjedő tankönyvként, a
kétnyelvű gyermeket nevelő szülő olvasmányos, gondolatébresztő, ötletadó, odafigyelés-
re, tudatosabb nevelésre serkentő ismeretterjesztő műként olvashatja a kiadványt.

A szerző a címben azt ígéri, hogy a kétnyelvű gyermekről ír. Könyve tehát elsősorban
a gyermekkori bilingvissé válás pszicholingvisztikai aspektusait vizsgálja. Ennél azon-
ban többet ad: szociolingvisztikai szempontból is körüljárja a kétnyelvű világot, adatok,
tények segítségével bemutatva, hogy valójában a világban statisztikailag gyakoribb a két-
nyelvűség, mint a „monolingvis” – vagyis egynyelvű – létmód. Ehhez persze elfogadha-
tó meghatározást kell találni a kétnyelvűség jelenségére. Ezt mutatja be több szempont-
ból az első fejezet, elkülönítve a társadalmi, illetve egyéni kétnyelvűséget. A nemzetkö-
zi szakirodalomban megfogalmazott különböző szemléletmódokból kiindulva nyelvpoli-
tikai, oktatási, pszicholingvisztikai, szociolingvisztikai, holisztikus, illetve életkor sze-
rinti meghatározásokat idéz fel. Nagyon fontos kiemelni, hogy a kétnyelvű egyén „mul-
tikompetenciája” nem osztható két részre, és nem egyenlő a monolingvis kompetenciái-
val. Nagyon találó Grosjean játékos meghatározása, amelyben a kétnyelvűt a gátfutóhoz
hasonlítja, aki sem magasugrásban, sem rövidtávfutásban nem nyújt kiemelkedő teljesít-
ményt, hanem két terület eredményes műveléséhez szükséges kompetenciáknak olyan
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elegyével rendelkezik, amely egy harmadik sportág kiváló művelésére teszi alkalmassá.
Szükség van meggyőző érvekre, hiszen ma még gyakran előfordul, hogy a kétnyelvűsé-
get tévhitek miatt elutasítják. Meggyőzőnek számító „köztapasztalat” például (mindenki
ismer valakit, aki ismert valakit, aki...), hogy a kétnyelvű egyik nyelvét sem beszéli tö-
kéletesen, fonetikai, lexikai, morfológiai és szintaktikai hibákat egyaránt vét. Ez jelleg-
zetesen monolingvis szemléletmódot tükröz.

Az író-kutató a kétnyelvűség természetes velejárójaként értékeli a kódváltást, és felso-
rolja annak funkcióit, illetve tipizálja a jelenséget. A magyar diaszpóra nyelvhasználatában
tetten érhető a kódváltás: az egységesítésre, illetve elkülönülésre törekvés. Ismerjük ennek
legkényesebb eseteit Szlovákiában, illetve Erdélyben. Újszerű azonban és társadalmi vo-
natkozásai mellett kétségtelenül pszichológiai-pszicholingvisztikai jelentőséggel bír a kód-
váltásnak felfedező stratégiaként való értelmezése. Ez a funkció lehetővé teszi a beszélő
számára, hogy az adott szituációban fel tudja mérni a nyelvi értési fokot, illetve az egyéni
és közösségi nyelvhasználat közötti határokat. A kódváltás mégsem csak egyéni elhatáro-
zás kérdése. Gyakran ugyanis a sikeres kódváltási normák alkalmazásától függ egy adott
személy befogadása vagy kizárása egy csoportból. Erre számos példát hozhatunk akár a
szépirodalom köréből is: ha a kódválasztást egyben nyelvi és nem nyelvi viselkedésként is
értelmezzük, Golding ,A legyek ura’ című kis-
regénye kiváló elemzését adja a problémának.

Arról, hogy a kódváltás jelenségét sokféle
szempontból sokféleképpen értékelhetjük, ta-
núskodnak a Grosjeantól kölcsönzött idézett
vallomások különböző kétnyelvű személyektől.
Ezekből újabb szempont látszik körvonalazód-
ni, amelyre a könyv nem tér ki, pedig nem elha-
nyagolható jelentőségű: a kétnyelvűek identitá-
sának problémája. A felnőtt kétnyelvűek eseté-
ben megfigyelhető egyfajta „gyökértelenség”,
kétkultúrájúság helyett mindkét kultúrában csak
„látogatóként”, kivülállóként való jelenlét
ugyanúgy, mint két kultúra sikeres integrációja.
Bár a gyermekkori kétnyelvűség kérdéséhez
nem szorosan kapcsolódó jelenségről van szó, joggal tarthatott volna számot az olvasó érdek-
lődésére, annál is inkább, mivel a szerző ilyen irányú vizsgálódásai is ismeretesek. (1)

A második fejezetben a soknyelvű világ bemutatása során külön figyelmet szentel a
szerző a magyarországi, illetve a határainkon túli kétnyelvűség problémáinak, külön ki-
térve valamennyi régióra. Megdöbbentő statisztikai adatokat közöl arról, hogy 1910-től
1990-ig milyen mértékben csökkent az egyes régiókban a magyar nemzetiségűek száma.
Hozzá kell tenni persze, hogy az egyes régiókból eltűnő magyarok egy része az anyaor-
szágba telepedett a rendszerváltást követően.

A jövő problémái közül a legfontosabb a nyelvi asszimiláció elkerülése. Ez igen össze-
tett kérdés, amelyre hipotéziseket lehet felállítani, de a valódi választ az  idő adja majd
meg. Az etnikai nyitottság vagy zártság biztosít-e jobb esélyt a túlélésre? Csak a környe-
zetben élő többséggel kell-e megküzdenie az adott nyelvnek (nyelvváltozatnak), vagy a
globalizáció amúgy is a kisebb nyelvek felmorzsolódásához vezethet hosszabb távon?
Már a kérdés művelődéstörténetét is érdekes lenne megvizsgálni: hogyan vált Herder gon-
dolata mára közhelyízűvé. Mégis érdemes legalább a felvetés szintjén újra és újra végig-
gondolni ezt a lehetőséget is. Egyet kell érteniük a szerző által idézett felvidéki magyar
kutatónak, Lanstyák Isvánnak (1992-ben kifejtett) véleményével: „Esetünkben akkor nö-
velhetjük jelentősen a magyar nyelv túlélési esélyeit, ha a magyarlakta területeken a magyar
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nyelvet teljes jogú hivatalos nyelvvé, a közélet (egyik) nyelvévé tesszük, az államhatárokat
pedig – a közös európai házba való integrálódás jegyében – minél előbb légiesítjük.”

A harmadik fejezet a kétnyelvűség kialakulásának szociológiai vonatkozásait vizsgál-
ja. A kisebbségek kétnyelvűsége mellett Magyarországon is egyre hangsúlyozottabb sze-
repet kap a bevándorlás és az ideiglenes migráció következtében kialakuló multilingviz-
mus. Különösen érdekes ennek az iskoláztatással való összefüggése. Amíg Magyarorszá-
gon csak a diplomaták gyermekeit kellett valamilyen közvetítő nyelven (főként angolul)
iskoláztatni, addig a közoktatás nem került szembe ezzel a problémával. Mára azonban
jelentősen változott a helyzet. Hasznos ezért megismerni más, ezzel a kérdéssel nálunk
korábban szembesülő országok gyakorlatát, tapasztalatait. Érdemes lett volna talán még
kitérni a finn példára, ahol a többség a közoktatásban tanulja kötelezően a legnépesebb
kisebbség (a svédek) nyelvét. A megoldás nyelvpolitikai jelentőségén túl természetesen
nem szabad elfelejteni, hogy ott az anyagi feltételek is adottak.

A következőkben a szerző a kétnyelvűséget neurofiziológiai, neurolingvisztikai és pszi-
cholingvisztikai közelítésben tárgyalja. Az  egyik legfontosabb kérdés a kutatók számára, hogy
vajon a kétnyelvű egyénekben a két nyelv elkülönülten vagy együtt létezik-e. Az afáziakutatá-
sokból nyert adatok nem adnak minden kétséget kizáró választ. Ezért Grosjean modelljei a
nyelvi módok, illetve a lexikai elérés ábrázolására meggyőzőek és szemléletesek, de nem te-
kinthetők véglegesnek. Érdekessége ennek a fejezetnek az a két kísérlet, amelyben a kétnyel-
vűek szemantikai működését vizsgálták. Különösen meglepő adat, hogy míg a fiatal kétnyel-
vűek 54 százaléka szemantikai alapon idézte fel a tesztek által megkívánt szavakat, az egynyel-
vűek között mindössze egy kísérleti személy járt el hasonlóan. A „konvencióhűség” vizsgála-
ta is a fiatal kétnyelvűek előnyét mutatta. Ha a szerző nem térne ki a korai nyelvtanulás kérdé-
seire, ezek az adatok akkor is meggyőzően mutatnák a helyes irányt a nyelvoktatásban. (Saj-
nálatos, hogy sem a NAT, sem a megjelenés alatt álló kerettanterv kidolgozói nem fordítanak
ezekre a tényekre kellő figyelmet, és a tanulók túlterheltségével indokolt óraszámkeretek szi-
gorú beszabályozásával megkötik az amúgy már sikeres kisgyermekkori nyelvtanítást biztosító
helyi tantervkészítőinek kezét. Igaz azonban az is, hogy a kevéssé sikeres gyakorlat mögött
sokszor az a kellő hangsúlyt még nem kapott tény húzódik meg, hogy a kisgyermekkori nyelv-
tanítás egészen eltérő tantárgy-pedagógiai tudást igényelne a nyelvtanártól).

Az ötödik fejezetben áttekintést kapunk a gyermekkori kétnyelvűség kutatásának tör-
ténetéről, illetve kutatás-módszertani kérdéseiről, beleértve a magyar vonatkozású vizs-
gálatok történetét is. Itt kerül sor a kétnyelvű elsajátítás tipizálására a nyelvelsajátítás kü-
lönböző modelljei alapján.

A hatodik és a hetedik fejezet a nyelvi szinteket leképező struktúrában, igen olvasmányo-
san, széles vizsgálati adathalmaz felvonultatásával vizsgálja a kétnyelvű gyermek nyelvi fej-
lődését spontán és provokált beszédhelyzetekben. Ugyancsak a nyelvi szintekhez rendelve
mutatja meg a kódkeresés és kódváltás jellegzetességeit a szerző által négy éven át megfi-
gyelt háromnyelvű testvérpár esetében. A hosszú távú, rendszeres vizsgálódás, a provokált
(kísérleti) helyzetek sora, valamint az anyag dokumentáltsága lehetővé teszi, hogy a megfi-
gyelésekből általános érvényű következtetéseket vonjon le a kutató. Navracsics Judit ezt a
kutatótól szakmai és etikai szempontból elvárható távolságtartással és óvatossággal teszi,
ami nem könnyű feladat – éppen a vizsgálat módszertani jellegéből fakadóan.

Külön fejezetet szentel a metanyelvi tudatosság vizsgálatának, amelyet a vizsgált sze-
mélyek kommunikációs szokásainak segítségével világít meg. Arra figyelmezteti ez a ha-
sonló terepen kutatókat, hogy az összegyűlt anyagot többféle szempontból is vizsgálat-
nak kell alávetni. Ugyanakkor elgondolkodtatja a kétnyelvű gyermeket nevelő szülőket
is a saját szerepükről a gyermekük nyelvi és metanyelvi tudásának megalapozásában.

Utószó gyanánt a bevezetőben felvetett kételkedések megcáfolásával a szerző leteszi
voksát a kétnyelvűvé nevelés mellett. A rá jellemző objektivitással bemutatja a kritikus
periódus elméletét, illetve annak kritikáját is. Az utolsó pontban azután állást foglal a ko-
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rai nyelvtanulás kérdésével kapcsolatban. Pro és kontra esetleírásokat idéz a gyermekko-
ri nyelvelsajátításnak a fonetikai, illetve tanulástechnikai képességekben megnyilvánuló
előnyére, avagy közömbös voltára, támogatva így azokat, akik a korai nyelvtanulás hí-
vei, de nem kiáltva ki azt az egyetlen járható útnak. 

Jegyzet

(1) NAVRACSICS Judit: Jó lenne egy szakértőtől megtudni, hogy melyik az igazi anyanyelv. Többnyelvűség és
önazonosítás. In: Beszédkutatás ’99. MTA Nyelvtudományi Intézete.

NAVRACSICS Judit: A kétnyelvű gyermek. Corvina, 
Bp, 1999. Lizakovszky Éva

Az emberi minőség esélyei
„Mihály Ottó nevelés- és iskolaelméleti munkássága szerves része

oktatáspolitikai háttértevékenységének. Hivatali státuszát tekintve
sohasem volt oktatáspolitikus, de nincs olyan írása, amelynek ne lett

volna ingerlõen eleven köze az oktatáspolitika stratégiai
kérdéseihez.” – írja Lóránd Ferenc ,Az emberi minõség esélyei’ cím

tanulmánykötet bevezetõjében.

Valóban: Mihály Ottó az oktatásfejlesztő tevékenység bármely területén dolgozott
is, mindig a humánus értékeket közvetítő pedagógiát képviselte. Szuverenitása né-
ha új, esetleg az adott korban kevéssé elfogadott utakra vitte, de pedagógiai gon-

dolatai mindig gyerekcentrikus alapokon nyugodtak.
Kötetének címe találó, hiszen rejtett üzenete: a pedagógiai hatásfolyamat két résztve-

vőjének (tanár-diák) olykor ambivalens viszonyához az igazi értékek felfedezése és fel-
fedeztetése a kulcs. Ennek megvalósulása sok tényező függvénye.

A kötet tanulmányai nevelésfilozófiai alapproblémákat, a pedagógiai valóság külön-
böző típusú kérdésfelvetéseire való érzékeny, humánus – nem egy esetben sorsfordító –
reagálásokat tartalmaznak. Talán nem is elég találó a reagálás kifejezés, hiszen Mihály
Ottó tanulmányai mindig polemikus, kérdő-értelmező, a tényeket sajátos, szubjektív ol-
vasatban tálaló munkák. A szubjektív hangnem azonban megenged más értelmezéseket
is, a szerző pedig egyéni hangvételével gondolatainak hiteles tolmácsolójává válik. Alap-
üzenete az olvasónak (és nemcsak a „vájtfülűeknek”): láss, érts, vidd tovább a gondola-
tot, kísérletezz, légy alkotó pedagógus!

A kötet szerkesztői egy kissé az életmű fejlődéstörténetének fölvázolására is vállal-
koztak. Ennek során – a szerző „öncenzúrázása” nélkül –  a nevelésfilozófiai alapprob-
lémák kerültek a válogatásba, azt a szempontot követve, hogy a tanulmányok gyakorlati
irányultsága kimutatható legyen.

Az írások között találunk az 1970-es évekből származót, de többségükben 1985–1999
között készültek. A válogatott tanulmányok tehát nem kronologikus sorrendben kerültek
a kötetbe, inkább egyfajta továbbgondolkodásra késztető logika alapján. A kötet végén
az olvasó az eredeti tanulmányok megjelenésének bibliográfiai adatait is megtalálja, a
szakirodalmi utasításokkal együtt.

Az első tanulmány, megadva az egész kötet alaphangját, napjaink pedagógiai közgon-
dolkodásának lényeges elemeit veti fel, például: „Lehet-e pusztán racionalitás alapján ál-
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lást foglalni a szocializációs és önmegvalósító pedagógia dilemmájában?”
A szerző és olvasó párbeszédét megkönnyítendő, felvetett kérdéseire alternatív vála-

szokat is ad, melyek mindegyike egyfajta logika szerint képvisel egy-egy utat. Nem kí-
vánja, hogy az olvasó azonnal döntsön, inkább a kritikus gondolkodás elindítása a célja.
Mai pedagógiánkat nem tartja egészen megfelelőnek az „igazi emberi minőség” kialakí-
tására, hiszen a 21. század igényei valós hatékonyságot kívánnak, konstruktív gondolko-
dást igényelnek, az egyénre szabott megismételhetetlen, egyszeri univerzális megoldáso-
kat sugalmazzák.

A kötetben találhatók a nevelésfilozófia mint diszciplína alapkérdéseit érintő tanulmá-
nyok, mint például ,A nevelés célelmélete mint nevelésfilozófiai probléma’ című, amely
a teleológiai szemlélet múltbéli és jelenkori finalitásait tárja fel.

A tanulmányok másik csoportja az integráció, komplexitás, innováció kérdéseivel fog-
lalkozik. Az alternativitás és az iskola humanizálása sem esik ki a szerző látószögéből. A
bemutatott iskolakísérletek – a szolnoki Varga Katalin Gimnázium kísérlete, az alterna-
tív pedagógusképzés gondolata, az iskola humanizálása stb. – az iskolafejlesztésnek
olyan útjait jelölik, amelyek a szabályos-szabálytalan egységére, egymásmellettiségére
épülnek. A gondolatok interpretálása – bármely témáról van is szó – Mihály Ottó szuve-
renitását jelzi. 

Tanulmányainak sava-borsát az adja, hogy mindig aktuális kérdésekkel foglalkozik:
legyen szó a pedagógusképzés-továbbképzés dilemmájáról, a komprehenzív pedagógiá-
ról vagy a NAT-dilemmákról.

Talán nem véletlen, hogy a záró tanulmány az esélyegyenlőséget teremtő iskola kér-
désével foglalkozik.

Mihály Ottó szerint: „Ahhoz, hogy a »természet adta«, »társadalom adta« esélyegyen-
lőtlenségeket korrigálni, enyhíteni, csökkenteni lehessen, a társadalomnak nem elég
egyenlő feltételeket teremtenie (azonos kínálatot és helyzetet biztosítania), hanem a fel-
növekvő generációknak mintegy »vissza kell adnia«, amit a társadalom a szülői nemze-
dékektől elvett (kölcsönvett)... Az esélyegyenlőség koncepciója ebben az értelemben
nem más, mint az esélyek differenciált elosztásának koncepciója”.

MIHÁLY Ottó: Az emberi minőség esélyei. Okker Kiadó, 
Iskolaterjesztési Alapítvány, Bp, 1999. Fáyné Dombi Alice

Elmélet a gyakorlatban
1995–96 során több irodalmi orgánum, sõt napilap hasábjain

„kritika-vita” zajlott, melynek tárgya a kritika m faji meghatározha-
tósága, tétje pedig az irodalmi beszédmódok párbeszédkészsége lett

volna. Az akkori kérdések máig nyitottak. Recenziónk Angyalosi
Gergely kötetét e kérdések mentén ajánlja olvasásra.

Az irodalomkritika mibenlétéről, az irodalomértelmezés többi lehetősége közötti
helyéről nem szól egyértelmű teória.” (1) Poszler György fontos tanulmányának e
központi tétele tömören jellemzi azt a diszkurzív helyzetet, amelyet alapvetően a

kritika műfaji besorolhatóságáról, elsődleges feladatáról, célzott közönségéről s mind-
ezek kapcsán nyelvezetének és módszertanának lehetséges („tudományos”, illetve
„esszéisztikus”) jellegéről kialakított – a „kritika-vitában” oly markánsan felszínre hozott
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– nézetek változékony kölcsönviszonya határoz meg. Vagyis olyan nézeteké, amelyek –
a szemléleti nyitottság elve jegyében – értelemszerűen tartják fönn maguknak a jogot a
kritika elméleti alapozottságának és gyakorlati érdekeltségének (2) egyidejű elismerésé-
re csakúgy, mint a tudományos irodalomkritika elve és a kritikai publicisztika lehetősé-
ge közti eseti ingadozásra. Egyrészt nyilván osztozva abban az óvatos pragmatizmusban,
mely szerint „az értelmezői előfeltevésrendszerek csak funkcionálisan, azaz a gyakorlati
eredményességen keresztül utalnak vissza saját teoretikus pozícióikra”. (3) Másrészt pe-
dig nem tagadva talán annak az irodalmon túlra tekintő figyelmeztetésnek a vélelmezhe-
tő igazságát sem, hogy tudniillik „az úgynevezett elmélet, ha jó, mindig nagyon is gya-
korlati kérdéseket tárgyal”. (4) A „kritika-vita” egyik konszenzuskereső hozzászólását
érdemes itt még hosszabban idéznünk, mely a probléma összetettségére a megoldások
pluralitását ajánlja fönntartandó válaszul: „Az ideológiai alapzatú vagy a gyanú által
gúzsba kötött értésmódokon túl láthatni a
másság irányába tehető egyetlen lehetséges
gesztust: a tudomásulvétel és a jóindulat kö-
telezettségét, a nyílt tekintetet, amely felméri
a különbség feltételeit és méreteit. Ez minden
résztvevő számára – tartozzék bármely értel-
mező közösséghez – az önmegértés sine qua
nonja. S ha a kritika mint az irodalomértést
segítő tevékenység ilyen környezetben fenn-
marad, akkor csakis úgy, hogy számol önma-
ga rétegzettségével, a kritikai véleményalko-
tás viszonylagosságával.” (5) S ez annál is in-
kább védhető álláspontnak látszik, minthogy
– egy másik megközelítésben – megállapít-
hatjuk: „Még semmilyen szövegnek nem tett
rosszat, ha sok szempontból olvasódott.” (6)

Angyalosi Gergely legújabb kötete rész-
ben önreflexív ajánlószövegével, részben cí-
mének kettős értelmével utal  a jelölt kérdé-
sek lezár(hat)atlanságára. A szerzői fülszö-
veg így összegez: „Az alapvető kérdés való-
jában mindig az: a kritikus, aki vállalja az el-
méleti »mezsgyéken« való bolyongást, konk-
rét bírálataiban miként sáfárkodik az elméle-
ti felismerésekkel?” A kötetcímet (,Kritikus
határmezsgyén’) alkotó szintagma pedig egy-
felől – ha első összetevőjét főnévnek olvas-
suk – a bírálat szerzőjének (avagy a kritikai
szöveg alanyának) e sajátos, köztes pozícióját nyomatékosítja; másfelől – a „kritikus”
melléknévi olvasatában – az elmélet és a gyakorlat között húzódó „határmezsgye” ké-
nyes voltára irányítja a figyelmet. 

A kötetív logikája a történeti, az elméleti és a kritikai irodalmi műveletek egymásból
következését s egymásra utaltságát sugallja. Négy fejezetbe csoportosulnak az írások. Az
elsőben (,Elméleti kalandozások’) Barthes és Derrida filozófiájának, a Genette-i esztéti-
kának (ezek egyes területeiről kitűnő összefoglalásokat kapunk), valamint két poetoló-
giai kérdésnek: a „lírai személytelenség” értelmezhetőségének s a novella alakulástörté-
nete műfaji konzekvenciáinak szentel komoly figyelmet a tanulmányírói gondolkodás. A
második fejezet (,Az irodalomértelmezés önreflexiója’) írásai esszé- és tanulmányköte-
teket értelmeznek és értékelnek, illetve az utolsó – egy Orbán Ottó-vers kapcsán – iro-
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dalom és kritika „dialógusának” esélyeit latolgatja. A harmadik szövegcsoportban (,Egy
nagy elődről (Ignotus körül)’) három írás foglalkozik Ignotus irodalomértelmezői, iroda-
lomszervezői és publicisztikai teljesítményével – külön figyelemmel a „kritikai impresz-
szionizmus” századelős hagyományára, valamint a Nyugat és „köre” szemléleti össze-
tettségére és megosztottságára. A ,Próbakő vagy aprópénz? (Avagy: mi marad az elmé-
letből a kritikában?)’ összefoglaló cím alá sorolt munkák pedig a korábbi írásokban rész-
ben fölvázolt, részben már érvényesített elméleti alapvetések és reflexiós dilemmák gya-
korlati, kritikai hasznára, hasznosíthatóságára hoznak – a kortárs irodalmi megjelenések
közt tájékozódva – példákat. (E négy szövegtömb dolgozataiból a figyelmes és fogékony
olvasó egy ötödik tanulmányirány föl-fölvillanását is érzékelheti: a tematikus és műfaji
többosztatúsághoz mérten meglepően(?) gyakori Pilinszky-vershivatkozásokat a recen-
zens legalábbis hajlamos egy lehetséges, nagyobb ívű Pilinszky-tanulmány előlegeinek
olvasni...) Összességükben – egy alapos recenzió szavait idézve – olyan „ismertetést, rá-
hangolást és értékítélet-megfogalmazást egyesítő szövegek”-ről (7) van szó, amelyek
„más-más természetű mozzanatok kiemelésével indítanak, többnyire mindvégig meg is
őrzik kezdeti mozgalmasságukat, mégis jellegadónak mutatkozik bennük a figyelmes
mérlegelésre valló kiegyensúlyozottság.” (8)

Elsősorban a francia posztstrukturalista irányzatok vonzásában álló, ám jól kivehető-
en a recepcióesztétika vagy – talán kisebb mértékben – a dekonstrukció belátásaitól sem
idegenkedő szövegeket olvasunk. A sokirányú reflektáltsághoz, érdekesmód, kifejezet-
ten „olvasmányos” retorika társul. Ha a kritikusi tevékenységet az ajánlattevés gesztusá-
ra egyszerűsítjük, azt mondhatjuk: Angyalosi irodalom- és tanulmánykötet-kritikái vél-
hetőleg egy potenciálisan széles olvasóréteg számára képesek érvényes ajánlatot adni ér-
tésre, értelmezésre, értékelésre. (Egyszerűen fogalmazva: arra, hogy az olvasó mit olvas-
son és azt hogyan értse.) „A következőkben Roland Barthes-ról fogok szólni...”: szinte
már a kötet első írásának fölütésében emblematikusan jelenik meg az a nyelvi magatar-
tás, amelynek lényegi összetevője a világos témamegjelölés, a követhető(vé tett) foga-
lomhasználat és – mintegy járulékosan – a személyességnek az egyes szám első szemé-
lyű megszólalásmódban nyújtott illúziója. Az „ismereteim szerint”, a „véleményem sze-
rint”, az „úgy érzem”, a „talán”, a „ha nem csalódom”, sőt, a „szívem szerint” nem csak
abban az értelemben jellemző stiláris-retorikai fordulatai a kötetnek, hogy a beszélő alak-
zatát valós személyként konfigurálják, de abban is, hogy a saját tudás mindenkori korlá-
tosságának, illetve dialógusra utaltságának tudata nyilatkozik meg bennük. (9) „Talán
hangsúlyoznom sem kell, hogy ezek a megállapítások leíró, s nem pedig értékelő jelle-
gűek, s hogy korántsem tartanak igényt a korlátlan általánosíthatóságra” – idézhető a
posztmodern prózáról írottakra visszautaló mondat, amely ugyancsak ezt a szellemiséget
juttatja szóhoz. S ezen is túlmenően, az elmélet öniróniája szólal meg például a Buda-bí-
rálat fölütésében: „Hadd legyen ez most egy olvasói élménybeszámoló. Némi okoskodást
elkerülni nem lehet, persze.” (A kötet egyik megkülönböztető erénye a humorra, az iró-
niára, az – Angyalosi szavával – „nyugodt derűre” való készség.)

A kontextualizáló, vagyis a vizsgált szöveget komplex művelődéstörténeti – sőt törté-
nelmi – közegben érteni kívánó s egyszersmind a tárgyalt szerző életrajzi „utánkö-
vethetőségét” sem elvető kritikusi attitűd a kötet egészének arculatát meghatározza. Ez
magyarázhatja, hogy az esztéticitás mibenlétére s ezzel összefüggésben a nyelvi megal-
kotottság mikéntjére a kritikai beszéd e változata, úgy hisszük, a lehetségesnél kevesebb
kérdést irányít. Amely hiányosság – nyelvi műalkotásokat tárgyazó beszédműfajról lévén
szó – hiányosság marad, még ha elfogadjuk is, hogy a kritika nem föltétlenül a mélyre-
ható poetológiai elemzés színtere. (Sokkal inkább az átfogó, az általános, az összegző be-
mutatásé, értelmezésé, értékelésé.) Ezzel együtt kétségtelen ugyanakkor, hogy a kötetben
érvényesülő irodalomszemlélet – számos szöveghely tanúsága szerint – pontosan tisztá-
ban van a nyelv világalkotó voltának antropologikus jelentőségével. „A Metszetek egyik
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nagy tanulsága számomra az, hogy bármilyen hihetetlen, még mindig rábízhatjuk ma-
gunkat a nyelvre. Nyelvhasználatunk minden ellenkező híreszteléssel szemben pontosan
jelzi tudásunk határait, törekvéseinket, vágyainkat és magunk számára sem belátható táv-
latainkat egyaránt. Az irodalomelmélet feladata pedig az lehet, hogy kövesse ezeket a jel-
zéseket” – mondja például ,A teória költészete’ című Nemes Nagy-bírálat. „... a világ az
írónak (ha nem csalódom) elsősorban nyelvi probléma. Közelítsen hát a politikához vagy
az erkölcshöz a nyelvi szféra felől, vizsgálja közös gondjaink nyelvi létezésmódját. Így
a legtöbb az esély arra, hogy valóban radikálisan mást mondjon; hogy, Babits szavával,
»más legyen, mint más«. A »köztudottban« és a »közismertben« elmélyülve így közös
tudatlanságunk és ismerethiányunk alapjaira világíthat rá” – fogalmazódik meg valami
hasonló a Nádas Péter-kritikában (,A hiány támasza’) is.

Ha „a kritika új alapozásá”-t (10) jelenleg is zajló műveletek rendszereként gondoljuk
el, joggal hihetjük, hogy abban Angyalosi Gergely könyvét kitüntetett hely illeti meg. Hi-
szen a reflexiók és teorémák szintjén, illetve saját, gyakorlati példák nyújtásával egyaránt
ahhoz járul hozzá, hogy a kritika úgy tölthesse be funkcióját, miként talán lényege vol-
na: elméletként a gyakorlatban.         
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A színház szerepe
Kiss Gabriella munkájának helyét nehéz meghatározni, mert bár tan-
könyvnek íródott, sok tekintetben ellentmond a tankönyvvel szemben

támasztott igényeinknek, kijelölhetõ helye is kérdéses. Mindemellett
felfogható az elsõsorban Veszprémben körvonalazódó színházelméle-

ti irány módszerét, látásmódját, ízlését szintetizáló m ként.

ANAT bevezetése előtt a színházművészet tanítására az amúgy is túlzsúfolt magyar
órákon volt egyedül lehetőség, ahol olyan eltérő területek művelését várták el a ta-
nároktól, melyeket szinte lehetetlen volt integrálni a tananyagba. A színházra ne-

velést néhány kötelező, össznépi színházlátogatással tudták le, mely gyakran a felejthe-
tetlen élmény helyett hozzáértés hiányában inkább kárt okozott. Igaz, a színház gazdasá-
gilag jól járt, hiszen így biztosította a kellő számú közönséget és előadásszámot, mely-
hez nem kellett mást tennie, mint kötelező olvasmányt bemutatnia.

A 20. század végére, a rendezői színház egyeduralkodóvá válásával a színháztudo-
mány Magyarországon is kivívta önálló státuszát, melynek eredményeképp a Veszprémi
Egyetem Színháztudományi tanszékén, ahol könyvünk szerzője is tanít, mintegy öt éve
folyik tudományos képzés, nemrégóta pedig ,Theatron’ címen elméleti folyóirat is meg-
jelenik. A színházművészet tehát önálló művészet, mely az irodalommal, ének-zenével,
rajzzal azonos státuszt követel magának az oktatásban, amikor a színjáték szövegét nem
felsőbbrendű, csupán a többi jelrendszerrel egyenértékű elemeként kezeli és rámutat a
színház saját törvényszerűségeire. A NAT-ban feltűnik több újítás mellett a színházmű-
vészet és filmművészet műveltségbe való integrálásának lehetősége is, ám a hagyomá-
nyos tantervek visszaállításával ez az előnyös helyzet megszűnik. Így Kiss Gabriella
munkája tankönyvként „csupán” fakultációkon, szakkörökön, esetleg tagozatokon alkal-
mazható, ami nem jelent veszteséget, inkább sajátos szabadságot ad.

A könyvben tipográfiailag esztétikusan és világosan vannak elkülönítve a szövegtípu-
sok, melyek eltérő tanulási stratégiákat igényelnek: vannak benne vastag betűs kiemelé-
sek, keretes idézetek, árnyékolással kiemelt feladatok, a margón alcímek és keretes lexi-
koncikkek, a fejezetek végén összefoglaló kérdések, kulcsfogalmak jegyzéke, olvasmány-
jegyzék, kiegészítő feladatok. Mindez a könyv használhatóságát sokszínűvé teszi, egyet-
értek azonban a könyv egyik recenzensével, Zappe Lászlóval abban, hogy a könyv mar-
gójára került életrajzi cikkely leegyszerűsítő és semmitmondó, melyet nyilván terjedelmi
korlát indokol, az esetben viszont elég lenne csupán a drámaírók műveinek felsorolása.

A szerző eleget tesz tehát a tankönyvekkel szemben támasztott formai követelmények-
nek. Ugyanakkor azt a tankönyvek ontológiájából következő elvárást, hogy „igazságo-
kat” mondjon ki, szabályokat állítson fel, fogalmakat egyértelműen definiáljon, nem
akarja vállalni, s már a könyv elején bejelenti, hogy az általa javasolt rendszer készsége-
sen odakínálja magát a felszámolásra. Ezzel a látásmóddal Visky András, a könyv ÉS-beli
méltatója mellett alighanem a diákokat is megnyeri magának.

Kiss Gabriella éppen a viszonylagosságban, a kérdőjelekben, a bizonytalanságban lát-
ja megragadhatónak a színház jelentőségét: „A könyv írója hiszi, hogy a színházelmélet
alapvető kérdéseinek megválaszolása a problémamegoldás szellemi kalandját jelenti”. A
könyv tárgya, a színház „csupán” egy út ember és ember között, az önmegértés, öndefi-
niálás lehetősége, melyet a könyv minden diáknak felkínál, hiszen „a mindenkori Néző
alkotó megértése az egyetlen hely, ahol bármilyen reflexió tárgyaként létezhet az elő-
adás”. A színházi előadás létmódjából következik, hogy nem lehet más célja ennek a
könyvnek, mint hogy a gyerekek érzékenységét, látásmódját, megfigyelőképességét és
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fogalmazáskészségét fejlessze, hogy így értő elemzővé, nézővé válhassanak.
A szerző tehát egyenesen azt mondja, hogy az elméleti nézőpontok (I. fejezet), a tör-

téneti ismeretek (II. fejezet), az elemzési módszerek (III. fejezet) csak annyiban fonto-
sak, amennyiben segítenek megtalálni a gyerek saját útját, nézőpontját, nyelvét. A cél az
út. A könyv szerénysége jelöli ki pozícióját és beszédmódját: Kiss Gabriella elmeséli ne-
künk az ő útját, nem tagadva annak irányultságát: „a könyv írójára elsősorban Erika 
Fischer-Lichte (…), illetve Manfred Brauneck (…) munkája volt mindennél nagyobb ha-
tással, s ezt a könyv gondolatmenete és szellemisége vállatlan tükrözi”.

A színháztudomány nyilvánvalóan könnyebben teheti meg azt a gesztust, hogy egy
gyermekközpontú pedagógiához közelítsen, hiszen a többi műalkotás létmódjával ellen-
tétben, vagy mondjuk inkább így: azoknál látványosabb módon igaz rá, idézi Hevesi Sán-
dortól a szerző, hogy a „jelenvalóság jegyében pereg le. Minden színjátszás fölött az örök
Most lebeg, változtathatatlan rendeltetése és hivatása, hogy drámaírót, színészt és közön-
séget a jelen pillanat tüzével egy közös élményben forrasszon össze.” Bár minden műal-
kotás ontológiájából következik, hogy befogadó nélkül nem létezhet, csupán a színház-
művészetre (és ebben az esetben a táncművészet automatikusan ide értendő, ahogy a
NAT-ban is együtt szerepelnek) igaz, hogy maga a műalkotás létrejötte egybeesik annak
befogadásával. Természetesen lehetőség van
ez esetben is a „többszöri olvasatra”, akár az
előadás rögzítésével, akár többszöri megte-
kintése révén, ám a műalkotás változatlanul
mégsem ismételhető meg, vagyis a befogadó
élménye szükségképpen felértékelődik.

Már az egyébként dilettáns módon kivite-
lezett borító (a Malum Stúdió munkája) is
hangsúlyozottan a befogadó szerepére irá-
nyítja a figyelmet: a szokásos színpadkép he-
lyett a néző van a középpontban Mary Cas-
satt festményén, kezében a könyv szemlé-
letét szimbólumként sűrítő látcső, a „kuk-
ker”. És a kukkolás itt nemcsak az intenzív
színházi befogadás feladatát jelenti, de van
egy leleplező, szemérmetlen jellege is. Éppen
ez teheti a könyvet és tárgyát izgalmassá a
középiskolás korosztály számára, hogy lehetőséget ad apró események, üzleti és politi-
kai gesztusok, pletykák feltárásával a nagy titok, a misztikus és misztifikált színház le-
leplezésére. Az az izgalom tárgyiasul itt, amit akkor éltünk át, amikor meg akartuk lesni
a Mikulást vagy épp a Jézuskát, hogy megtudjuk, valóban létezik-e, vagy csak illúzió.
Kíváncsiságunkat kreatív feladatok elégítik ki, melyek egyedül jó megoldások helyett
utat mutatnak, szándékosan nem akarják a nézői státuszt mereven elválasztani a színház-
csinálástól. Így tudatosul az alkotás folyamata, amikor a gyerekek megtapasztalják, hogy
bizonyos technikai újítások, véletlen megoldások hogyan válnak a kifejezés keretévé, ho-
gyan születik meg a forma.

Mindazonáltal Kiss Gabriella nem kritikusokká akarja nevelni olvasóit, hanem lelkes
közönséggé, amely tudatosítja magában a nyitott befogadói attitűd fontosságát, hiszen a
„színházi alapszerződés a hitetlenség felfüggesztése”. Mikulás/Jézuska addig létezik,
amíg le akarjuk leplezni. 

Az elsajátítandó anyag szerkezetének felépítettsége, a feladatok, ábrák, a képi és szö-
vegillusztrációk aránya bizonyítja Kiss Gabriella módszertani és pedagógiai rátermettsé-
gét, de felhívja a figyelmet egy nagy hiányosságra is. A könyv ugyanis üres térben mo-
zog, hiszen nincsen olyan kidolgozott módszertan, tanterv, tanári továbbképzés, mely le-
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gitimálná a tankönyv módszerét, látásmódját, eredményességét. Korábbi kísérlet is csu-
pán egy volt, Budai Éváé, aki e könyv megírásában is segédkezett, az ő munkája azon-
ban a színháztörténetekre korlátozódott. Mindemellett a szakirodalom is – mely nagyon
precízen van elrendezve a tankönyvben – igen sovány, az elméleti háttéranyag pedig jó-
részt lefordítatlan, esetleg a ,Theatron’-ban található meg belőle néhány szemelvény.

A tankönyv nem elégedhet meg azzal a néhány gyakorló pedagógussal, aki a szerző-
höz hasonló elméleti felkészültséggel rendelkezik, elengedhetetlen a tankönyvhöz kap-
csolódó tanári kézikönyv megírása is. A tankönyvet színházban még sosem járt diákok
örömmel forgathatják ugyan, de csakis hozzáértő, szakmailag jól felkészült pedagógusok
segítségével, hiszen a szöveg sokhelyütt szükségképpen vázlatos.

A tankönyv szándékoltan vagy önmaga számára sem tudatosultan többféle oktatási se-
gédletre is épít, és talán nem is a videó használata a legproblematikusabb ezek közül. Az
ábrák például általában korabeli illusztrációk, a szerző nem veszi a bátorságot ahhoz,
hogy leegyszerűsítő, magyarázó rajzokat használjon. Ennek feltehetően anyagi okai van-
nak, mégis kikerülhetetlennek látszik egy sokrétűbb vizuális szemléltetés, hiszen erre a
tankönyv szövege jócskán épít. A tanár azonban, hacsak nem járt Olaszországban, Gö-
rögországban vagy Londonban, nem fogja tudni szemléltetni a színházépületek szcenikai
terét. A feladatokhoz technikai tanácsok, módszertani segédletek mellékelése kikerülhe-
tetlen, mert e nélkül nem tölthetik be azt a funkciót, amelyre szolgálnak.

Végül néhány gonoszkodó megjegyzés, részben a recenzens egyéni elfogultságából
adódóan, részben csupán figyelmetlenségeket korrigálandó. Úgy gondolom, ha az ókori
színház kapcsán a nietzschei, oppozícióra épülő tragédiaelmélet jól integrálható, akkor
ugyanígy fontos lehet a középkori ünnepek kapcsán a karneváli kultúra Bahtyin által le-
írt mechanizmusa, már csak azért is, mert az ünnepek teátrális jellege lépten-nyomon -
épp csak itt nem hangsúlyozódik. A 82. oldal 3. feladatában a szereplők és a műcímek
felcserélődnek. A 119. oldal tetején valótlan az a megállapítás, hogy Füst Milán legjelen-
tősebb drámáit nem mutatták be életében, de a példa kis kiigazítással ennek ellenére
helytálló. Hasonló leegyszerűsítések még több helyen feltűnnek, de ezek alapvetően nem
csökkentik a mű szakmai színvonalát, ám szükségessé teszik a további oktatási segédle-
tek és szakmai háttéranyagok kidolgozását. 

KISS Gabriella: Bevezetés a színházi előadások világába. 
(tankönyv 16–18 éveseknek). Korona, Bp, 1999. Somorjai Eszter
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Csecsemőgyilkosságok
Cseres Judit ismert szakembere a gyer-

mekvédelemnek. Az utóbbi években kutatá-
saival annak a jelenségnek eredt nyomába,
melyet leegyszerűsítve úgy nevezünk – a
közvélemény ijedt felháborodásával kísérve
–: csecsemőgyilkosságok. A tárgyilagos ku-
tatás nem csökkenti a tragédiák súlyosságát,
de árnyalt, körültekintő képet ad a jelenség-
ről. A művet a Belügyminisztérium adta ki.

Jövőkép és
visszatekintés

Az utóbbi évtizedek jeles személyisége
foglalta össze újabb kötetben nevelésügyi
gondolatait. Nagy József előre tekint. ,Ne-
velés és a XXI. század’ címmel adta ki az
Osiris Kiadó könyvét. A könyv fejezetei
először az Iskolakultúra hasábkain jelen-
tek meg.

Ezer év emlékei
A Tájak Korok Múzeumok Egyesület

országos játékához az Árpádkori magyar-
országi templomok képes térképét adta ki,
mintegy az expedíciók útvonal-javasla-
taként.

Múlt és jelen
A Tájak Korok Múzeumok Egyesület

módszertani kiadványa ,Barangolások’
címmel jelent meg. A népszerű műemlé-
kes mozgalom történelmi játszótáborainak
tapasztalatait gyűjtötte a szerkesztő cso-
korba. Bizonyára jól használható majd az
egyesület új, a középkori templomépítők
nyomában meghirdetett millenáris játéká-
hoz. A közelebbi múlt megértésében segít
Balogh Margit kötete, mely nagyhagyo-
mányú ifjúsági mozgalomról szól, a
KALOT-ról (,A KALOT és a katolikus
társadalompolitika 1935–1946’). Kiadja
az MTA Történettudományi Intézete. A
történet sajátos folytatásaként az 1946-ban

alapított úttörőmozgalom történeti emlé-
kezetét segíti a Nádházi Lajos szerkesz-
tette kötet: ,A magyar úttörőmozgalom
történeti kronológiája’ című vaskos kiad-
vány az Úttörőszövetség kiadása.

Báb
A Nemzetközi Bábszövetség, az UNIMA

kötetben adta ki ,A magyar bábművészet
múltja és jelene’ című tavalyi tanácskozás
anyagát. A kiadvány két generáció
reprezentánsának, Szilágyi Dezsőnek és
Demeter Zsuzsának közös műve. Az
UNIMA tavaszi közgyűlése a magyarorszá-
gi bábszínházak helyzetét tekinti át. 

Optimisták és 
pesszimisták

A hagyományos őszi országos szakmai
konferenciák két végletes témát tűztek na-
pirendre. A Pest megyei Pedagógiai Inté-
zet rendezvényének középpontjában az eu-
rópaiság kérdései állnak. A lillafüredi
„szomszédvárban” pedig a nevelés-oktatás
kudarcai kerülnek terítékre.

Játék az ezredfordulón
A Kiss Áron Játéktársaság ezzel a cím-

mel rendezi millenneumi konferenciáját
Székesfehérváron. Az ünnephez tartozik,
hogy új kiadásban adták ki – a Holnap Ki-
adóval karöltve – az egyesület névadójá-
nak klasszikus, forrásértékű művét, a ,Ma-
gyar népi gyermekjátékok’-at.

Moderátoriskola
A minőségbiztosítási programok, tré-

ningek vezetői bizonyára jól fogják hasz-
nosítani a két német szerző módszertani
könyvét, melyet Loránd Ferenc magyarí-
tott. Peter Nissen – Uwe Iden ,Moderá-
toriskolá’-ját a Műszaki Kiadó adta ki.
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