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A szerző - a szociolingvisztikának és az 
alkalmazott nyelvészetnek, a magyar nyelv 
leírásának és az angoltanárok képzésének jól 
ismert szakembere - könyve előszavában 
arról elmélkedik, mi a nyelvészetnek mint 
tudománynak a társadalmi haszna, s melyek 
azok a társadalmi problémák, amelyek meg
oldásában a nyelvészek segítségére is szá
míthatnánk, azaz a köz érdekét is szolgálhat
nák. Úgy véli, Magyarországon ritkán ala
kul ki diskurzus a nyelvészek között olyan 
társadalmi kérdésekről, amelyek tőlünk 
nyugatra heves vitát váltanak ki. Célja, hogy 
írásaival fölhívja a figyelmet néhány problé
mára, olvasóit elgondolkodásra, vitára sar
kallja.

A könyv négy fejezetre tagolódik. A „Két
nyelvűség” című I. fejezetben először a „Le
het-e tisztán beszélni magyarul?” izgalmas 
kérdést teszi föl. Mint megállapítja, „tiszta 
magyar beszéd”-en legtöbben az idegen sza
vak kerülését értik. A kisebbségben élő ma
gyarok esetében az idegen szavak használata 
fokozott félelmet vált ki egyesekből, a ki
sebbségi magyar nyelvhasználat kialakulá
sától tartva. (Nyelvmentés vagy nyelvárulás? 
Vita a határon túli magyar nyelvhasználat
ról [Osiris: Budapest, 1998] címmel Kontra 
Miklós és Saly Noémi szerkesztésében je
lent meg egy tanulmánykötet, amelyben éles 
hangú vitát olvashatunk erről a kérdésről.) - 
A szerző szerint a kétnyelvűség törvénysze
rűségeit a magyar nyelvészek sem mind isme
rik. Kontra inkább azokra a kétnyelvűség
kutatókra hivatkozik, akik úgy tudják, hogy 
„a nyelvi kölcsönzés - a szókölcsönzés épp
úgy, mint a nyelvtani kölcsönzések - termé
szetes emberi dolog”. Tehát nemcsak ma
gyarul, hanem más, természetes emberi nyel
ven sem lehet tisztán beszélni, hiszen ahhoz, 

hogy egy nyelv „tiszta” legyen, ki kellene 
zárni a nyelvet beszélőknek más népekkel 
való érintkezését. Ez azonban nem jelenti 
azt, hogy a kétnyelvű magyarok beszédében 
és írásában előforduló idegenszerűségekkel 
egyáltalán nem kell foglalkozni. Tudni kell, 
hogy az egynyelvű és a kétnyelvű ember 
normái eltérőek; a nyelvészek feladata ezek
nek a normáknak számbavétele, a tanároké 
pedig a mértéktartó javítás a bántó, elítélő 
minősítések helyett. - A fejezet második 
kérdése így hangzik: Kell-e félnünk a „két
nyelvű oktatásitól? Szükségesnek tartja a 
fogalom tisztázását, mivel a kétnyelvű, két
nyelvűség körül támadt szemantikai zavar 
politikai félelmeket is keltett az utóbbi évek
ben. Ismerteti egy 1996-ban megjelent kézi
könyvnek a kétnyelvű oktatásra vonatkozó 
fejezetét, illetve a kétnyelvű oktatás típusait 
leíró részét. Kiemeli Gardának a kétnyelvű 
iskolákba járók tudásának értékelésével 
kapcsolatos megállapítását, amely szerint a 
kétnyelvűek teljesítményét nem (volna) sza
bad az egynyelvűekéhez hasonlítani. A vizs
gákat az oktatási nyelven vagy a diák által 
választott nyelven kell(ene) letenni.

„Pozsonyi tanulságok” címmel számol 
be kétnyelvűséggel kapcsolatos tapasztala
tairól. Azt vette észre, hogy a kétnyelvűséget 
a magyarok negatív jelenségként értelme
zik, csak azt a formáját ismerik, amelyben 
az egyik nyelv kiszorítja a használatból a 
másikat. Nincs tudomásuk arról, hogy a vi
lág boldogabb tájain van „additív” kétnyel
vűség is, és vannak olyan kétnyelvű iskolák 
is, amelyek nem az állami asszimiláció esz
közei, hanem olyan intézmények, ahol a 
gyerekek semmit sem vesztenek, ám sokat 
nyernek: elsajátítanak egy második nyelvet.

Ezek után nem kevésbé érdekes kérdése
ket feszeget, azt vizsgálva „Tudnak-e a chi
cagói magyarok magyarul?” című írásában. 
Nyelvi mítoszokat, sztereotip ítéleteket 
igyekszik cáfolni, példákkal illusztrálva 
gondolatmenetét. - A fejezet utolsó írása
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„Szlovákiában szlovákul - Amerikában an
golul” címmel az 1995. évi szlovák állam
nyelv-törvény elfogadásának körülményeit 
taglalja, bemutatva, miként kapcsolódott 
össze az amerikai „English Only” mozga
lom és a szlovákiai „Na Slovensku po 
slovensky”. Részletesen elemzi az USA és 
Szlovákia asszimilációs nyelvpolitikáját, 
felidézi a szlovák államnyelv-törvény kül
földi visszhangját, feltárja a két ország bizo
nyos nyelvpolitikai törekvéseinek közös vo
násait. Ebben a fejezetben elengedhetetlen - 
s ez kötetének érdeme -, hogy minden eset
ben dokumentumokra hivatkozik, pontosan 
jelöli meg forrásait.

A II. fejezetben a nyelvészet és a jog 
kapcsolatait vizsgálja az 1990-es „Duna- 
gate”-per felidézése kapcsán. A magyar 
nyelvet a jog, a nyelvészet és a nyelvművelés 
szempontjából szemlélve olvashatunk az 
idegen nyelvű reklámok és a jog viszonyá
ról, valamint a határon túli magyar nyelv 
állapotáról.

A fejezet záró tanulmánya a hazai cigá
nyok egy részét sújtó tannyelvi diszkriminá
ciót mutatja be. Leleplező írásában a szak
irodalom (elsősorban Skutnabb-Kangas) 
alapján definiálja a „lingvicizmus” és a 
rasszizmus fogalmát, majd vizsgálati ered
mények alapján vázolja a cigány anyanyelvű 
gyerekek oktatásával kapcsolatos helyzetet. 
- Kemény István szociológus 1996-os adatai 
alapján bizonyítja, hogy az oktatásban érvé
nyesülő anyanyelvi diszkrimináció munka
nélküliségre ítéli a romákat, s a Nemzeti 
Alaptanterv pedig konzerválja ezt a helyze
tet. Egy ismert amerikai esetre, az úgyneve
zett Ann Arbor-i perre hivatkozva nem keve
sebbet állít, mint hogy „a magyarországi 
cigányság egy részének helyzete sokkal 
rosszabb, mint az amerikai négereké”.

Napjaink egyik divatos fogalma, a 
globalizáció szerepel a III. fejezet címeként. 
Az „Angol nyelvi és kulturális imperializ
mus és magyar tanártovábbképzés” címmel 
olvasható írás ugyan elhangzott egy 1997- 
ben tartott debreceni angol nyelvű konferen
cián, s olvasható volt Modern Nyelvoktatás

ban (vol. 3, nr. 3., pp. 3-4 [1997]), mégis 
indokolt az ebben a kötetben való megjele
nése, hiszen szervesen illeszkedik a közér
dekű nyelvészet témakörébe, a tanulmány
ban felvetett problémák pedig változatlanul 
aktuálisak.

Az állami nyelvvizsgákról készített ren
delettervezet már számos vitát váltott ki, 
Kontra Miklós itt olvasható állásfoglalása 
valószínűleg újabbakat provokál. A dolog 
pikantériája, hogy az 1997-es tervezet sorsa 
hosszú ideig nem dőlt el, bizonytalanságban 
hagyva nyelvtanárokat, diákokat és szülő
ket. - „Gyerünk az Unióba - magyarul!” 
hangzik az ironikus cím, s valóban úgy tű
nik, a NAT nem vesz tudomást az uniós 
elvárásokról, melyek követelményként szab
ják meg az anyanyelven kívül két nyelv is
meretét. A második idegen nyelv tanulását 
természetesen nem tiltja a NAT, csak a lehe
tőségeket szűkíti, esélyegyenlőtlenséget te
remtve diákok tömegei számára.

A IV. fejezetben („Magyar vizsgálódá
sok”), „A terepmunkás dilemmái” című írá
sában a szerző így fogalmaz: „az emberek 
vajmi keveset tudnak a nyelvről általában, s 
anyanyelvűkről sem tudnak annyit, ameny- 
nyit saját kommunikatív céljaik megvalósí
tásához kellene. Különösen szembeötlő ez a 
tudatlanság azok esetében, akiknek valami
lyen szinten kenyerük a nyelv, például az 
újságírók, tanárok jogászok, szociológusok 
és általában az empirikus társadalomtudo
mánnyal foglalkozók esetében.”

Valóban, néhány évtizeddel ezelőtt még 
senki sem vitatta volna, hogy a nyelv hasz
nálatát elsősorban a nyelvészek, tanárok, 
írók, költők, nyelvművelők feladata szabá
lyozni. A technika fejlődésével meghatározó 
változások mentek végbe. Az elektronikus 
sajtó, főleg a televízió és a rádió szerepe vált 
dominánssá, s úgy tűnik, egyre kevesebb 
beleszólása van a nyelv művelésébe, formá
lásába azoknak, akiknek ez valóban feladata 
lenne.
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