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0. Bevezetés 

A disszertáció elsődleges feladata a nyelvi szabálytanulás témakörét egyes nyelvi 

ideológiák tanulásaként bemutatni. Ezzel szorosan illeszkedik az ideológiakutatások 

nemzetközileg is kiterjedt irányzataihoz. A címben foglalt témakört szükséges volt a 

nyelvhasználat egy speciális jelenségére, a küljavításra szűkíteni, a következő okokból.  

A magyar sz tenderd nyelv i  ku l túra (vö. Milroy 2001; Kontra 2006). Mivel a 

küljavítás – a beszédpartner beszédének átfogalmazása, illetve minősítése – a sztenderd 

nyelvi kultúra fenntartásában elsődleges szerepet játszik, és mivel az iskolai explicit 

szabálytanítás elsősorban a sztenderd tanítását célozza meg, a dolgozat a küljavítás 

kérdéskörét járja körül részletesebben, metanyelvi szövegek elemzésével.  

A küljavítás vizsgálata a nyelvi ideológiák kontextusában, diskurzív szociálpszicho-

lógiai keretben, magyar anyagon még nem történt meg. Ebben tekinthető leginkább új-

szerűnek a disszertáció. 

A dolgozatot a nyelvi ideológia fogalmának, valamint a dolgozat szabályértelmezé-

sének kifejtése indítja. Ezt követi egy 2009-ben lefolytatott vizsgálat gyakorlati 

problémáinak és a vizsgálat adatfelvétele során összeállított metanyelvi korpusz 

technikai megoldásainak leírása. Mivel a gyűjtött korpusz adatai többféleképpen 

értelmezhetők, a harmadik fejezet a metanyelv vizsgálatának elméleti és módszertani 

kérdéseivel foglalkozik, a vizsgálat előzményeinek tanulságaira is kitérve. (Ezekről az 

előzményvizsgálatokról a szerző korábbi publikációi tájékoztatnak.) A következő 

tematikus egység a nyelvi szabálytanulás, szabálykövetés és szabályközvetítés 

kérdéskörét vázolja fel általánosságban. Az empirikus anyag elemzése a küljavítás 

jelenségkörére fókuszál: megjelenésére különböző diskurzusokban (interjúban és 

tanórán), illetve a róla alkotott ideológiákra.  

1. Elméleti áttekintés 

A doktori kutatás előzményei 2002-ig nyúlnak vissza: ekkor kezdődött a szerző első 

metanyelvi adatgyűjtése. Ennek és a nyelvművelés, nyelvhelyesség témakörében vég-
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zett további vizsgálatainak az adatai a folk linguistics (vö. Preston 2004), a 

szociálkonstruktivista pedagógia (vö. Korom 2005; Nahalka 2002) és a kognitív metafo-

raelmélet (vö. Kövecses 2005) elméleti keretében lettek elemezve. Az adatértelmezéssel 

kapcsolatos elméleti és módszertani nehézségek vezettek a vizsgálat eredeti hipotézisei-

nek (vö. Szabó 2008c) elvetéséhez egy új elemzési környezet kiválasztásához.  

Az attitűd- és az ideológiakutatások létének egyik legitimációs bázisa az a feltétele-

zés, hogy az attitűdök, illetve az ideológiák módszeres megismerése segítségével jobban 

megérthetők az emberek döntései, cselekedetei, illetve a vizsgálatok olyan programok 

kidolgozásához vezethetnek, amelyek visszaszoríthatnak egyes károsnak minősített vi-

selkedéseket. Az a feltételezés, hogy az ideológiák – mint önmagukban is létező, meg-

ismerhető, jellemezhető képződmények – hatással vannak a cselekedetekre, a kognitív 

pszichológia eredményeinek leegyszerűsített értelmezésén alapul. Ebben az értelmezés-

ben a valóság a kogníció bemenete, a cselekvés pedig a kimenete. Az egyén tehát vala-

mit észlel a világból, mentálisan feldolgozza, majd ez alapján tervezi meg és hajtja 

végre a cselekedeteit. A kognitív pszichológia jelenlegi főárama ezt a reprezentációt 

karteziánus hagyományokon nyugvó laikus vélekedésnek minősíti, mivel ezen a terüle-

ten belül is tematizálódott a tudatosságot övező alapvető bizonytalanság (Győri 2008). 

Győri (2008: 289) így summázta a tudatosság és a cselekvés viszonyát kutató legújabb, 

az idegrendszeri aktivitás elektromos mérésére alapuló vizsgálatokat: 

„nem a tudatos szándék okozza a cselekvést, hanem mind a cselekvés, mind 
a némi késéssel átélt tudatos szándék oki következménye az agyi 
aktivitásnak. Ez élesen ellentmond a laikus és klasszikus filozófiai 
képünknek, amely szerint »szabad« akaratunk, tudatosan átélt szándékunk 
irányítja cselekvésünket”.  

A fenti felismerések vezettek a kutatás eredeti elméleti keretének leváltásához. Ezt a 

váltást a következők indokolták. Kripke (1982) – Wittgenstein nyelvelméletéből kiin-

dulva – már nem feltételezte, hogy a nyelvi cselekvés többé-kevésbé tudatos szabálykö-

vetésen alapulna, s ettől a gondolattól nem áll távol P. J. Hopper (1998) emergens 

nyelvtan elmélete sem, amely a nyelvtant értelmes befogadásként és a verbális repertoár 

folyamatos bővüléseként, a diskurzust pedig társas, a kommunikáló felek közötti ál-

landó egyezkedésen alapuló interakcióként modellezi.  

Míg a kognitivista elmélet agyi aktivitás → cselekvés → tudatosság sorrendet felté-

telez és ambicionálja az agyi aktivitás feltérképezését, addig a d iskurzív  szociál -
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pszichológia elemzései a cselekvéstől indulnak, s a tudatosságot ehhez viszonyítva 

magyarázzák (Potter–Edwards 2001, 2003). Ezen irányzat egyik központi tétele szerint 

az egyén megtanul valamit valahogyan csinálni, majd ideológiákat: elméleteket, magya-

rázatokat tanul, amelyek alátámasztják, mintegy igazolják az általa megtanult és gyako-

rolt cselekvéseket – értelmet adnak azoknak. A tudatos mozzanat tehát követi, nem 

megelőzi a cselekvést. Az egyén a korábban megismert ideológiák elemei alapján szük-

ség szerint spontán is tud ideologikus megnyilatkozásokat létrehozni. Az ideológiák 

sosem tételezhetők „késznek”: az egyes diskurzusokban újra- és újraépülnek, amennyi-

ben a kommunikáló felek fenntartják őket. Az ideológiák ugyanis dekonstruálhatók is: 

korábban érvényes magyarázatok elvetése, újak alkotása vagy adaptálása a tudományos 

és a laikus diskurzusokban egyaránt megjelenik. 

A d iskurz ív  szemléletű  ideológiakutatás az  ideológiákat  mint  a 

cselekedeteket  magyarázó,  rendszer in t  legi t imizáló, rac ional izá ló 

konstrukciókat  v izsgál ja .  Az  e lemzések rendszer int  a konverzáció-

e lemzés eszköztárát  használ ják:  így kimutathatóvá válik az ideológiaalkotás 

folyamata. A konverzációelemzésben alapelv, hogy elsősorban spontán szövegek 

legyenek elemezve, az újabb irodalomban azonban kutatási interjúk és fókuszcsoportok 

elemzése is megtörtént (vö. Grindsted 2005; Laihonen 2008; Puchta–Potter 2002). 

Diskurzív szemlélettel csak dokumentált, rögzített megnyilvánulások vizsgálhatók, az 

azok megalkotásának hátterében feltételezett „mögöttes folyamatok” nem (vö. Coulter 

2005; Drew 2005; Edwards 1993; R. Hopper 2005; Laihonen 2008; Puchta–Potter 

2002).  

2. A kutatás kérdései 

A disszertáció iskolai kontextusban létrejött metanyelvi diskurzusokat vizsgál a 

nyelvi ideológiák szempontjából, a következő kérdésekre keresve a választ: 

1. Milyen, a nyelvhasználatra vonatkozó ideológiák és narratívák szerepelnek 

különböző (kérdőíves, tanórai és interjúbeli) metanyelvi diskurzusokban? 

2. Milyen módon közlik a diskurzusok résztvevői ezeket az ideológiákat és 

narratívákat? 

3. Milyen módszertani tanulságai vannak a jelen vizsgálatnak? 



 4 

A metanyelv a nyelvről mint rendszerről vagy mint kommunikációs gyakorlatról 

szóló, társasan létrehozott, (ön)reflexív diskurzusként értelmeződik a disszertációban 

(vö. Laihonen 2008), a narratíva pedig (szintén társasan létrehozott) elbeszélésként (vö. 

Mandelbaum 2003). Az első kérdés az ideológiakutatások egyik általános célkitűzésével 

kapcsolatos: számba venni olyan jellemző ideológiákat, amelyek a vizsgálat diskurzusá-

ban jelen vannak. Mivel az ideológiák mint magyarázatok közösségi használatúak és 

interakciókban hivatkoznak rájuk, felmerül a második kérdés, amelyre a konverzáció-

elemzés módszereinek használatával van lehetőség választ adni. A harmadik kérdés 

elsősorban a magyarországi kutatási hagyományban értelmezhető, ahol a vizsgálatban 

alkalmazott megközelítés nincsen széles körben elterjedve.  

3. Módszertan 

A disszertáció adatai egy 2009. január és május közötti adatfelvételből származnak. 

A vizsgálat kérdőívek (N = 1195 fő), óralátogatások (N = 61 tanóra) és interjúk (N = 

133 fő) segítségével zajlott. 1–4. és 7. évfolyamon. általános iskolákba, hat- és nyolc-

osztályos gimnáziumokba, 11. évfolyamon pedig szakközépiskolába és gimnáziumba 

(valamint, kérdőívezés útján, egy szakképző iskolába) járó diákok és tanáraik adtak vá-

laszokat. Kérdőíves gyűjtés Budapesten és 10 megyében, valamint Szlovákiában és 

Szerbiában folyt. Kérdőíven kívüli módszertani elemek (interjú és óramegfigyelés) 

alkalmazására Budapesten és Baranya, Csongrád, valamint Pest megyében került sor.  

A mintavétel nem a demográfiai reprezentativitás, hanem a kvalitatív vizsgálatoknál 

bevett belső reprezentativitás követelményének felel meg (Sántha 2006). Ennek lé-

nyege, hogy az adatbázis készítésekor kellően heterogén anyag gyűljön össze, amelyben 

a tipikus eseteken kívül az egyes eltérések, illetve az esetleges extremitások vizsgálatára 

is lehetőség nyílik.  

A vizsgálat három adatcsoportjának (kérdőívek, óralátogatások, interjúk) kezelése és 

a konverzációelemzés eszközeivel való vizsgálata néhány megjegyzést tesz szüksé-

gessé. A kérdő ív  médiumként értelmeződik a disszertációban, amelyen mint közve-

títő közegen keresztül formálódik a vizsgálatvezető és a válaszadó közötti diskurzus a 

kérdés–válasz szekvenciák fordulóin keresztül. Az  óra jegyzőkönyvek esetében a 

tanóra szerveződésének, illetve a tanári kommunikáció – különösen a tanárok kezdemé-
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nyezte küljavítások, illetve instrukciók – megfigyelése volt a cél. Az adatgyűjtést a 

disszertáció szerzője végezte, a lejegyzés a helyszínen, hallás után készült. Ez az online 

módszer a pszicholingvisztikában is ismeretes (vö. Gósy 2004). A korpusz mintegy 

29 000 szavas, XML-formátuma korpusznyelvészeti eszközökkel is elemezhetővé teszi. 

A vizsgálat során használt elemző eszköz a CLaRK szoftver volt (Simov et al. 2001). 

In ter júk d iákokkal  és tanárokkal  is készültek. Egyszerre  egy, két, három, ext-

rém esetben ennél több fővel zajlottak a beszélgetések. A többfős beszélgetések az in-

terjúalanyok között létrejött interakciók elemzését is lehetővé tette. Az összes beszél-

getést a disszertáció szerzője készítette, jegyezte le, majd annotálta. Az összesen 47,7 

órányi beszélgetésből készült interjúkorpusz 346 500 szavas, XML-formátumban tárolt, 

formailag és tartalmilag annotált szöveg. Elemzése – az órajegyzőkönyv-korpuszéhoz 

hasonlóan – a CLaRK szoftverrel történt. 

4. Az elemzés szempontjai 

Az anyagelemzés módszerére egy-egy példa utal a jelen összefoglalásban. A disz-

szertáció az órajegyzőkönyv-, illetve az interjúkorpuszból kimutatható jellegzetes inter-

akciós mintázatokat 112 példa elemzése révén mutatja be. Ezekhez járul a kérdőívvála-

szok rendszeres vizsgálata.  

4.1. Az ön- és a küljavítások meghatározása és jellemzése 

Az ön- és a küljavítások bemutatásakor Schegloff–Jefferson–Sacks (1977) rendszerét 

és Iványi (2001) magyar terminusait alkalmazza a disszertáció: 

1. táblázat. Ön- és küljavítások  
Schegloff–Jefferson–Sacks (1977: 364–365) rendszere szerint 

Kezdő mozzanat Eredmény 
Önkezdeményezett önjavítás 
Külkezdeményezett önjavítás 
Önkezdeményezett küljavítás 
Külkezdeményezett küljavítás 
Önkezdeményezés sikertelen javítás 
Külkezdeményezés sikertelen javítás 
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2. táblázat. Terminológiai áttekintés 

Magyar Német (Iványi 2001) Angol (Schegloff–Jefferson–
Sacks 1977) 

önjavítás Selbstreparatur self-repair 
küljavítás Fremdreparatur other-repair 
önkezdeményezett selbstinitiiert self-initiated 
külkezdeményezett fremdinitiiert other-initiated 

 

A disszertációban a javítások az adott diskurzusban szereplő (vagy potenciálisan sze-

repelhető) szavakra, illetve többszavas megnyilatkozásokra vonatkozó reflexív cseleke-

detekként, rendszerint mellékszekvenciában megjelenő nyelvi minősítésekként értelme-

ződnek. Elemzéskor kiemelt figyelmet kapnak azok a javítások, amelyekben befejezett 

közlések újrafogalmazása történik, illetve amelyek explicit értékelő mozzanatot is tar-

talmaznak. Az explicit értékelés ugyanis – terjedelmétől függetlenül – ideológia, amely 

legitimálja a javítás tényét: magyarázza, indokolja azt. Ezek a magyarázatok gyakran – 

akár több fordulónyi terjedelemben is – mellékszekvenciák témájává válhatnak, alkal-

mazásukkal kapcsolatban tehát szinte azonnal ideológia épül. 

Küljavítások csekélyebb számban fordulnak elő a diskurzusokban, mint önjavítások 

(Schegloff–Jefferson–Sacks 1977), ezért jelöltebbé válnak. Alkalmazásuk rendszerint a 

szocializáció eszközeként értelmezhető: az újonc–szakértő, illetve a nem sztenderd be-

szélő–sztenderd beszélő oppozíció újrakonstruálásának, valamint a beszédpartner (pro-

dukciója) minősítésének eszközei (vö. Egbert 2004; Laihonen 2008). Laihonen (2008) 

például azt találta, hogy amikor a kutató a kutatási interjúban kijavítja, illetve értékeli az 

interjúalany beszédét, a sztenderd beszélő pozíciójába helyezi magát, szemben a nem-

sztenderd interjúalannyal.  

4.2. Az elemzés módszere 

A fentieknek megfelelően elsősorban az önpozicionálás, illetve a nyelvi kompetencia 

minősítése szempontjából történt meg az adatok értelmezése. A disszertációban szereplő 

interakciós elemzések eljárásait egy órajegyzőkönyvi és egy interjúpélda illusztrálja.  

Az órajegyzőkönyvekben gyakori, hogy a tanár magyarázza – ideológiával legiti-

málja – a saját küljavító tevékenységét. Gyakori szemantikai-pragmatikai érvek alkal-
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mazása. A példa egy gimnáziumi 7. osztály matematikaóráján készült. A tanár nő (a 7. 

sorban szereplő név meg lett változtatva):  

1. Tanár: „Hogyan kapjuk meg a körgyűrű területét?”  
2. Diák1: „A területeket kivonjuk egymásból.”  
3. Tanár: „Mi az, hogy a területeket kivonjuk? Melyiket melyikből vonjam?”  
4. Diák2: „Kiszámoljuk a nagyobb és a kisebb kör területét és kivonjuk a 

kisebbet a nagyobból.”  
5. Tanár: „Nagyon szépen mondtad, ismételd meg!”  
6. Diák2: „Kiszámoljuk a nagyobb és a kisebb kör területét és kivonjuk a 

kisebbet a nagyobból.”  
7. Tanár: „(Diák1-hez) Én értelek téged, ’Péter’, de úgy mondd, hogy más is 

megértse!”  

A tanár a fenti példában oppozíciót képez a helyes és a helytelen válasz között. Az 1. 

diákot kevésbé kompetens, a 2.-at pedig mintaszerű beszélőként pozicionálja. Ezzel 

nemcsak a nyelvi elemekkel kapcsolatban, hanem a diákok egymáshoz viszonyításával 

kapcsolatban meglévő értékelő, ellenőrző szerepét is újraalkotja. A „Nagyon szépen 

mondtad, ismételd meg!” közléssel nemcsak a 2. diák beszédét értékeli normatívnak, 

hanem az 1. diákét is nem normatívnak. Ezt az 1. diákhoz a szekvencia végén intézett 

szavai explikálják: ’az 1. diák válasza csak a tanár számára érthető, ezért nem megfe-

lelő, a 2. diáké mások számára is érthető, ezért megfelelő’. Ez az érvelés a nyelvi eg-

zaktizmus diskurzusába illeszkedik (vö. Lanstyák 2010: 142). Eszerint a nyelvileg 

pontosabb, félreérthetetlenebb (explicitebb, esetleg redundánsabb) közlés helyesebb az 

elnagyoltnál. A tanórai szaknyelvi kommunikációval kapcsolatban a korpuszban vi-

szonylag gyakran megtalálható ez az érvelés. 

Az interjúrészlet szemlélteti, hogy már alsó tagozaton (a jelen esetben 2. osztályban) 

komplex metanyelvi szövegek szerveződnek. Mindkét interjúalany lány: 

8. IV: Volt olyan, hogy mondjuk beszélgettetek valakivel és akkor azt mondta, 
hogy „hú, hát most ezt a szót ezt inkább ne mondd, mondjál valami mást 
helyette” vagy mondta, hogy „hú, hát (5 mp) ne kezdd a mondatot úgy, 
hogy hát meg ööö meg és” meg ilyesmi? 

9. 451: Nem. 
10. IV: Nem volt ilyen? 
11. 451: Nem. 
12. IV: Hogy így valakire, ez, tanító nénik se mondanak ilyeneket? 
13. 451: De, de. 
14. 452: De. 
15. IV: Ühm. És  
16. 451: csak 
17. IV: milyeneket mondanak? 
18. 451: == Hát azt mondja, ne kezdd hogy „ne kezdd úgy mindig a 

mondatunkat [!], hogy hát” ==  
19. 452: == Mondja, hogy (2 mp) „ne kezdd úgy (5 mp) hát meg ööö” ==  
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20. 451: hogy meg azt is mondják, hogy „nem így kezdjük a mondatokat” .  
21. IV: Ühm. És mit gondoltok, hogy miért nem úgy kezdjük a mondatokat? (2 

mp) Azt azt nem mondják el, hogy miért? 
22. 451: Nem.  
23. 452: Nem szokták.  
24. IV: Aha. És ö ti mit gondoltok? Van ezzel kapcsolatba valami ötletetek, 

hogy mi lehet ennek az oka? (8 mp)  
25. 452: Van.  
26. IV: No, mi az oka? Mire jöttetek rá? (4 mp)  
27. 451: Hát az, hogy a háttal meg az ööövel meg az ilyenekkel nagyon nem 

lehet szép, rendes mondatot == alkotni. ==  
28. 452: == Alkotni. ==  
29. IV: Ühm. És milyen az a rendes mondat? (1 mp)  
30. 451: Mondjuk ha én elmentem a fagyizóba, vettem egy csokis csokis fagyit.  
31. IV: Ühm. Ez egy rendes mondat? És milyen lenne ez úgy, hogyha ez nem 

rendes mondat lenne? (4 mp) Hogyan mondanátok ezt nem rendesen? 
32. 451: Hogy == hát én elmentem a fagyizóba ööö vettem egy (4 mp) egy 

gombóc ö fagyit. ==  
33. 452: == Én elmentem a | jé | fagyizóba ööö vettem egy (2 mp) gombóc (4 

mp) fagylaltot fagylaltot ==  
34. IV: Ühm, tehát akkor ilyen lenne a nem rendes. És mit gondolsz, mondjuk 

hogyha így beszélgetnétek velem és és öö úgy beszélgetnétek velem, hogy 
mondanátok, hogy hát elmentem és ööö vettem egy fagyit, akkor én mit 
gondolnék rólatok vagy gondolnék-e valamit egyáltalán, hogy ti most ilyen 
nem rendes mondatban válaszoltatok? 

35. 451: Igen.  
36. 452: Igen.  
37. IV: Mit gondolnék rólatok? (8 mp) Hm? (7 mp)  
38. 451: Hogy mi nem tudunk nagyon == beszélgetni az emberekkel ==.  
39. 452: == Beszélgetni az emberekkel ==  

A hát az interjúvezető korábbi kérdése során tematizálódott, a diák-diák és a tanár-

diák kommunikáció általános jellegzetességeiről folytatott diskurzust közvetlenül kö-

vetve (a téma ilyenkor az, hogy ugyanúgy beszélnek-e a diákok a tanárokkal, mint egy-

mással). Az interjúalanyok konstrukciója a tanítók által ismételgetett tanári instrukció-

ból indul ki. Az interjúvezető a folyamatos továbbkérdezésekkel nem fogadja el meg-

szorítások nélkül a diákok konstrukcióját: az „És mit gondoltok?” (21. sor), „És ö ti mit 

gondoltok?” (24. sor), „És milyen az a rendes mondat?” (29. sor) kérdések állandóan a 

diákok szövegének egyes pontjait explikáltatják, akkor is, ha ez a diákoknak nehezen 

megy. Ezen explikáció keretében a diskurzusjelölő hát és a kitöltött hezitáció tanári 

tilalmától a beszélgetés két pontra is eljut, viszonylag gyorsan: (1) a háttal és a kitöltött 

hezitációval szerkesztett megnyilatkozások nem helyesek (sztenderdista, platonista ér-

velés); (2) aki így beszél, az nem tud rendesen beszélgetni (mentalista érvelés).  

Lényeges megjegyezni, hogy a válaszok rendszerint hosszú szünetek után jöttek 

létre, a szünetek alatt pedig – a hangfelvételen nem hallható módon – a két kislány hal-



 9 

kan egyeztette a választ. A válaszok tehát az interjú szituációjában létrejött társas konst-

rukciók. A társas jelleget tükrözi, hogy a diákok az interjú során gyakran teljesen párhu-

zamosan beszélnek. A részletben több példa is szemlélteti ezt: (1) párhuzamosan majd-

nem ugyanazt a szöveget közlik: 18–19., 32–33. sor; (2) az egyik diák befejezi a másik 

megnyilatkozását: 27–28, 38–39. sor. Az is lényeges, hogy az interjúvezető nem 

kérdőjelezi meg a tanártól idézett instrukció valóságalapját vagy legitimációs hátterét, 

hanem annak bővebb kifejtését kéri.  

Az ideologikus közlések ágenciaviszonyai az adott ideológia egyes implikációit fedik 

fel (vö. Aro 2009). A kislányok a példában rendszerint másokat idéznek: vagy a tanárt, 

vagy – képzeletben – az interjúvezetőt („Hogy mi nem tudunk nagyon == beszélgetni az 

emberekkel”; 38. sor), a példaként konstruált közlés (30. sor) is jellegzetesen tankönyvi 

jellegű. (A diákok úgy „rontják el” az írott nyelvi elvárásoknak megfelelően szerkesztett 

példát, hogy közelítik az élőbeszédhez a hát és némi kitöltött hezitáció betoldásával. 

Normaként, ideaként tehát az írott nyelv pozicionálódik.) A „Hát az, hogy a háttal meg 

az ööövel meg az ilyenekkel nagyon nem lehet szép, rendes mondatot == alkotni” meg-

nyilatkozásban (27. sor) nincsen ágens: a fogalmazás személytelen, szentenciaszerű. A 

kislányok tehát nem saját véleményükként konstruálják meg azt, amit elmondanak: nem 

jelzik semmilyen módon, hogy a válaszokhoz személyesen is kötődnének.  

5. A vizsgálat kérdéseire adott válaszok 

5.1. Milyen, a nyelvhasználatra vonatkozó ideológiák és narratívák szerepelnek 

különböző (kérdőíves, tanórai és interjúbeli) metanyelvi diskurzusokban? 

5.2. Milyen módon közlik a diskurzusok résztvevői ezeket az ideológiákat és 

narratívákat? 

Az első és a második kérdésre csak együttesen adható válasz, az egyes ideológiák 

ugyanis nem választhatók el attól a diskurzustól, amelyben létrehozták azokat.  

A tanórai küljavítások elemzése az adott szituáció dominanciaviszonyait, illetve a 

kompetensebb beszélő pozíciójának újraalkotását vizsgálta. A tanárok a küljavítások 

révén folyamatosan rekonstruálták a saját dominanciájukat, illetve újra- és újraalkották 
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saját kompetensebb beszélői, diskurzus- és tudásszervezői státuszukat. Ha a javí tás-

hoz magyarázat ,  indok lás társu l t ,  az  a kü l javí tás külső  (az aktuálisan be-

töltött pozícióval önmagában nem magyarázható)  legit imálás i  kísér leteként 

ér te lmeződöt t .  Hasonló volt a helyzet az interjúkban aktuálisan kezdeményezett kül-

javításokkal kapcsolatban is, amikor a vizsgálatban részt vevő egyik személy kijavította 

a másikat és ezt indokolta valamivel. Ideológiák narratívákban felidézett küljavítások 

(egyes esetek elbeszélése), valamint a küljavításokat tematizáló (nyelvhelyességi) 

ideológiák minősítésére is használatosak voltak.  

A vizsgálat kontextusában (újra)alkotott ideológiák szorosan kötődtek a Lanstyák 

(2010)-ben említett számos diskurzushoz (sztenderdizmus, platonizmus, mentalizmus 

necesszizmus, vernakularizmus, moralizmus, defektizmus, egalitarizmus, uzualizmus, 

egzaktizmus, szimplicizmus, kompetencionizmus stb.). Ez azonban önmagában szinte 

semmit nem mond a vizsgálat során létrejött diskurzusokról, éppen az ideológia és az 

azt létrehozó személyek interakciójának elválaszthatatlansága miatt.  

A kérdőívválaszok esetében a kiemelt elemzési szempont az volt, hogy a diákok vá-

laszolnak-e egy-egy kérdésre. A válasz elől kitérő, illetve a válaszadást megtagadó vála-

szok – az üres sorokkal együtt – kiemelt figyelmet kaptak, mivel a kezdeményezett dis-

kurzus megtöréseként voltak értelmezhetők. A válaszmegtagadás, illetve az üres sor a 

kérdés illegitimnek minősítéseként szerepelt az elemzésekben. Megfigyelhető volt, hogy 

– ha a válaszok között szignifikáns eltérés volt – a nők és a gimnazisták rendszerint 

gyakrabban folytatták a megkezdett, mediatizált diskurzust és konformabbnak pozici-

onálták magukat. Ez az eltérés a demográfiai blokknak a tanulásra és az iskolai karrierre 

vonatkozó részében is többször jelentkezett. A nyelvi elemekről kezdeményezett diskur-

zusokat jóval nagyobb mértékben folytatták a diákok, mint a beszélőket nyelvhasználati 

jegyeik alapján minősítőket. Érvelésükben gyakran hivatkoztak a kommunikáció elekt-

ronikus médiumaira (cset, sms), nyelvművelő javakra viszont – néhány szórványos 

interjúbeli megnyilatkozástól eltekintve – szinte sosem. Ez összhangban áll azzal a kép-

pel, amit a kérdőívek válaszai rajzolnak ki a diákok kommunikációs és művelődési 

szokásairól. 

Az interjúkorpusz elemzése tette lehetővé a legösszetettebb elemzéseket. A közös 

ideológiaépítésben gyakran volt megfigyelhető normatív egyezkedés, egyfajta 

konszenzusra törekvés. Lényeges volt annak vizsgálata, hogy mely kijelentésekre 
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hivatkoznak a diskurzus későbbi részeiben, illetve hogy kiket milyen formában idéznek 

az interjúban részt vevők – az interjúvezetőt is beleértve. Az ő szerepétől nem lehetett 

egy esetben sem eltekinteni. A diskurzus során az éppen épített ideológiákat alátámasztó 

érvelés igen változatos volt és szinte folyamatosan alakult. Egyes esetekben akár egy 

fordulón belül kétszer is változhatott az érvelés, illetve az sem volt állandó, hogy az 

interjúalany véleményként vagy tudásként hivatkozott-e arra, amit mondott. Ez is 

változhatott akár egy fordulón belül is. Nemcsak az érvelésnek volt azonban 

dinamikája, hanem egyes ideológiák konstrukciója is félbe-félbeszakadt, a téma is 

változott. Az ágenciaviszonyok elemzése még összetettebbé tette a képet: bár nem volt 

mindig eldönthető, hogy a beszélő idéz-e valakit, egyes esetekben egyértelmű volt, 

hogy egyenes vagy függő idézés formájában másnak a hangját használja. Ezzel egy, az 

ideológiaépítésben lényeges eljárás – mások megnyilatkozásainak a saját közlésbe tör-

ténő asszimilációja – is vizsgálhatóvá vált (vö. Karasavvidis et al. 2000).  

A vizsgálat saját gyűjtésű korpuszának és a nyelvhelyességi tárgyú irodalomnak az 

összevetése azonos kontextusokon (iskola, diákok, tanárok, nyelvművelés, nyelvész 

szakma stb.) belül is a diskurzusok heterogenitását mutatta. Ezt a változatosságot a 

disszertáció – szándékai szerint – értéksemlegesen mutatta be. 

5.3. Milyen módszertani tanulságai vannak a vizsgálatnak? 

A vizsgálat kvantitatív és kvalitatív módszereket ötvözve, komplex módon vizsgált 

három adatcsoportot. Az adatelemzés célja egyes mintázatok feltárása – nem pedig ma-

gyarázata – volt. Ez a döntés biztosította, hogy a dolgozat szövege folyamatosan az 

adatokra referáljon és ne olyan társadalmi, demográfiai stb. jelenségekre, amelyeket 

ténylegesen nem tárt fel a vizsgálat. A módszertan emellett – a különböző adatcsoportok 

révén – egymástól sok pontban különböző adattípusok együttes és különálló bemutatá-

sát is lehetővé tette.  

A feldolgozás módja – a diskurzív szociálpszichológia elméletének és a konverzáció-

elemzés egyes megoldásainak adaptálása – gyümölcsözőnek bizonyult, különösen a 

kérdőíves válaszok diskurzuselemként történő elemzésével. Ez a megközelítés lehetővé 

tette, hogy minden válasz pusztán válaszként legyen értelmezhető. A mentális 

folyamatokra hivatkozás hiánya, illetve az elemzői explicit értékítéletekről való 

tartózkodás felszabadítólag hatott az anyag bemutatására. Ez a megoldás nem 
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eredményezett ideológiamentességet (hiszen a mentális folyamatokra nem hivatkozás, 

illetve az értékeléstől való tartózkodás legitimációja is ideológia révén végezhető el), 

viszont a magyarországi szociolingvisztika diskurzusában egyelőre szokatlan fényben 

mutatta be az adatokat. Az órajegyzőkönyvek anyagáról és az interjúkról hasonló 

mondható el.  

5.4. Kitekintés 

A konverzációelemzésre épülő dolgozatoknak nem feladata konkrét tanácsokat adni, 

döntéshozókat befolyásolni. Az ilyen jellegű dolgozatok – mint a disszertáció is – 

rendszerint nem tesznek általános megállapításokat társadalmi folyamatokkal, struktu-

rális reformokkal stb. kapcsolatban – tehát „a labovi társasnyelvészettel szemben az 

interakció-kutatás társadalmi haszna kevésbé kézzelfogható” (Laihonen 2003: 154).  

Az anyanyelv-pedagógia szemszögéből elsősorban a tanulás társas ideológiaépítő te-

vékenységként való bemutatása lehet érdekes. A dolgozatban ugyanis a metanyelv nem 

a nyelvről alkotott konceptualizációk szavakba öntéseként, kifejeződéseként jelent meg, 

hanem különböző diskurzusok nyelvi elemeinek (paneleinek) reprodukciójaként. Ez a 

tudásszintmérés, illetve általában az anyanyelv-pedagógiai szakmódszertan szempontjá-

ból lehet releváns.  

Számos tanulmány (pl. Schütze 1996; Király 2007; Krashen 1982/2009; Schank 

2010) érvel amellett, hogy a „tudni, mit” és a „tudni, hogyan” között korlátozott az átjá-

rás – ha van egyáltalán. Az tehát, hogy valaki mit mond a nyelvhasználatról, illetve 

hogy hogyan beszél, két teljesen különböző dolog (magyar kontextusban l. Karácsony 

[1938] és Bánréti [1995] megállapításait). Bár az idézett szerzők a tudást, a tanulási fo-

lyamatokat objektíven vizsgálhatónak tételezik, a disszertáció következtetése az övé-

kéhez hasonló: a gyakorlat és az ideológiák között nem tételezhető okozati összefüggés. 

A nyelvhelyességi szabályok, illetve a küljavításokat legitimáló tanári közlések ideoló-

giaként értelmezhetők és nem téte lezhető ,  hogy ideológiák vezérelnék a 

nyelv i  gyakor latot ,  ugyanakkor  a nyelv i  gyakor latból  sem következ ik ,  

hogy mi lyen ideológiával  fog ják legi t imáln i  vagy éppen i l legi t imnek 

fe l tüntetni  azt ,  i l le tve hogy bármi lyen formában fogják-e minősí teni ,  

ér tékeln i .  A disszertáció egyik esettanulmánya, a hát diskurzusjelölő interjúbeli 

használatának és a róla alkotott ideológiáknak az összevetése bemutatta: a megkérdezett 
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diákok egy olyan nyelvi elem használatát tanulták meg és gyakorolták az interjú során 

is, amit ideologikusan támadtak. Az tehát, hogy használták a hátot, nem járt együtt 

azzal, hogy legitimálták volna a használatát, illetve fordítva: a hát negatívan minősítése 

sem járt együtt az elem kerülésével.  

A kérdőívek elemzése bemutatta: az, hogy a feladatot „megoldják” a diákok (vála-

szolnak), azt jelenti, hogy folytatják a vizsgálatvezető által megkezdett diskurzust. Ez az 

iskolai képzésre is vetíthető. Az  isko la e lsősorban ideológiák rekonst rukci -

ó ját ,  i l le tve dekonst rukcióját  gyakoro l tat ja  a d iákokkal ,  e lsősorban 

egyes ideológiákat  épí tő  d iskurzusok szövegeinek,  panele inek megis-

mertetése révén.  Az, hogy a diák milyen válaszokat ad egy dolgozatban vagy egy 

szóbeli felelet során feltett kérdésre, azt árulja el, hogy mennyiben jártas a kezdeménye-

zett ideologikus diskurzusban, illetve hogy csatlakozik-e ahhoz. Ennél többet a válaszok 

nem jeleznek. Ez a megállapítás főként a szociálkonstruktivizmus fogalmi váltások 

előidézésére, illetve a metakogníció fejlesztésére vonatkozó törekvéseivel kapcsolatban 

lehet releváns.  

Mivel a vizsgálat nem oktatásmódszertani kísérlet volt, a fenti sorok nem többek 

gondolatébresztőnél. A disszertációban előadott elemzések, ismertetett adatok számos 

módon értelmezhetőek: a disszertáció megoldása ezek közül az egyik, nem az egyetlen. 

Tanárok, diákok, szülők, oktatási szakemberek és más, az oktatás hétköznapjait szer-

vező személyek döntése lesz, hogy a gyakorlatban tudják-e, és ha igen, hogyan tudják 

hasznosítani a fenti megállapításokat.  

6. Szakirodalmi hivatkozások 

Aro, Mari 2009. Speakers and Doers. Polyphony and Agency in Children’s Beliefs 

about Language Learning. Jyväskylä, University of Jyväskylä. 

Bánréti Zoltán 1995. Mit jelent az oktatási programok tartalmi fejlesztése? Iskolakultúra 

6–7: 79–85. 

Coulter, Jeff 2005. Language without mind: Hedwig te Molder–Jonathan Potter (eds.), 

Conversation and Cognition. 79–92. Cambridge, Cambridge University Press.  



 14 

Drew, Paul 2005. Is confusion a state of mind?: Hedwig te Molder–Jonathan Potter 

(eds.), Conversation and Cognition. 161–183. Cambridge, Cambridge University 

Press  

Edwards, Derek 1993. But What Do Children Really Think?: Discourse Analysis and 

Conceptual Content in Children’s Talk. Cognition and Instruction 3–4, 207–225. 

Egbert, Maria 2004. Other-initiated repair and membership categorization – some 

controversial events that trigger linguistic and regional membership categorization. 

Journal of Pragmatics 1467–1498. 

Gósy Mária 2004. A spontán magyar beszéd megakadásainak hallás alapú gyűjteménye: 

Gósy Mária (szerk.), Beszédkutatás 2004. 6–18. Budapest, MTA Nyelvtudományi 

Intézet–Kempelen Farkas Beszédkutató Laboratórium. 

Grindsted, Annette 2005. Interactive resources used in semi-structured research 

interviewing. Journal of Pragmatics 1015–1035. 

Győri Miklós 2008. Tudatosság és megismerés: Csépe Valéria–Győri Miklós–Ragó 

Anett (szerk.), Általános pszichológia 3. 267–297. Budapest, Osiris. 

Hopper, Paul J. 1998. Emergent grammar: Michael Tomasello (ed.), The new psychology of 

language. 155–176. Mahwah, NJ–London, Lawrence Erlbaum Associates.  

Hopper, Robert 2005. A cognitive agnostic in conversation analysis: when do strategies 

affect spoken interaction?: Hedwig te Molder–Jonathan Potter (eds.), Conversation 

and Cognition. 134–158. Cambridge, Cambridge University Press.  

Iványi Zsuzsanna 2001. A nyelvészeti konverzációelemzés. Magyar Nyelvőr 74–93. 

Karácsony Sándor 1938. Magyar nyelvtan társas-lélektani alapon. Budapest, Exodus. 

Karasavvidis, Ilias et al. 2000. Investigating how secondary school students learn to 

solve correlational problems: quantitative and qualitative discourse approaches to the 

development of self-regulation. Learning and Instruction 267–292. 

Király Ildikó 2007. A deklaratív emlékezet – epizodikus és önéletrajzi emlékezet: Csépe 

Valéria–Győri Miklós–Ragó Anett (szerk.), Általános pszichológia. 2. 236–267. 

Budapest, Osiris. 

Kontra Miklós 2006. A magyar lingvicizmus és ami körülveszi: Sipőcz Katalin–

Szeverényi Sándor (szerk.), Elmélkedések népekről, nyelvekről és a profán medvéről. 

Írások Bakró-Nagy Marianne tiszteletére. 83–106. Szeged, SZTE Finnugor Nyelvtu-

dományi Tanszék. 



 15 

Korom Erzsébet 2005. Fogalmi fejlődés és fogalmi váltás. Budapest, Műszaki. 

Kövecses Zoltán 2005. A metafora. Budapest, Typotex. 

Krashen, Stephen D. 1982/2009. Principles and Practice in Second Language Acquisition. 

A szerző online kiadása.1  

Kripke, Saul 1982. Wittgenstein on rules and private language. Oxford, Blackwell. 

Laihonen, Petteri 2003. Interakció-kutatások a telefonbeszélgetés nyitó szakaszáról. 

Világosság 1–2: 147–155. 

Laihonen, Petteri 2008. Language ideologies in interviews: A conversation analysis 

approach. Journal of Sociolinguistics 668–693. 

Lanstyák István 2010. Nyelvhelyesség és nyelvi ideológia: Beke Zsolt–Lanstyák 

István–Misad Katalin (szerk.), Hungarológia a szlovák kultúra kontextusában. 

Pozsony, Stimul. [Recenzensének adott válasza, egyben toldalék: 137–145.]  

Mandelbaum, Jenny 2003. How To “Do Things” With Narrative: A Communication 

Perspective on Narrative Skill: John O. Greene–Brant R. Burleson (eds.), Handbook 

of Communication and Social Interaction Skills. 595–633. Mahwah, NJ–London, 

Lawrence Erlbaum Associates. 

Milroy, James 2001. Language ideologies and the consequences of standardization. 

Journal of Sociolinguistics 530–555. 

Nahalka István 2002. Hogyan alakul ki a tudás a gyerekekben? Konstruktivizmus és 

pedagógia. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó. 

Potter, Jonathan–Derek Edwards 2001. Discursive Social Psychology: W. Peter 

Robinson–Howard Giles (eds.), The New Handbook of Language and Social 

Psychology. 103–118. Chichester–New York, Wiley and Sons. 

Potter, Jonathan–Derek Edwards 2003. Sociolinguistics, Cognitivism, and Discursive 

Psychology. International Journal of English Studies 1, 93–109. 

Preston, Dennis R. 2004. Folk metalanguage: Adam Jaworski–Nikolas Coupland–Darius 

Galasiński (eds.), Metalanguage. Social and Ideological Perspectives. 75–101. 

Berlin–New York, Mouton de Gruyter. 

Puchta, Claudia–Jonathan Potter 2002. Manufacturing individual opinions: Market 

research focus groups and the discursive psychology of evaluation. British Journal of 

Social Psychology 345–363. 

                                                 
1 URL: http://www.sdkrashen.com/Principles_and_Practice/Principles_and_Practice.pdf. Letöltve: 2011. 01. 30. 



 16 

Sántha Kálmán 2006. Mintavétel a kvalitatív pedagógiai kutatásban. Budapest, Gondolat. 

Schank, Roger C. 2010. The pragmatics of learning by doing. Pragmatics and Society 1: 

157–171. 

Schegloff, Emanuel A.–Gail Jefferson–Harvey Sacks 1977. The preference for self-

correction in the organization of repair in conversation. Language 361–382. 

Schütze, Carson T. 1996. The Empirical Base of Linguistics. Grammaticality 

Judgements and Linguistic Methodology. Chicago–London, The University of 

Chicago Press. 

Simov, Kirill et al. 2001. CLaRK – an XML-based System for Corpora Development: 

Paul Rayson et al. (eds.), Proceedings of the Corpus Linguistics 2001 Conference. 

553–560. Lancaster, Lancaster University.  

7. A szerzőnek a disszertáció témakörében  

publikált tanulmányai (id őrendben) 

2006. „...biztos, hogy egy-egy dolgon el-elhümmögtem...” Gimnazisták gondolkodása a 

nyelvművelés, nyelvtervezés alapkérdéseiről: Mártonfi Attila–Papp Kornélia–Slíz 

Mariann (szerk.), 101 írás Pusztai Ferenc tiszteletére. 205–214. Budapest, 

Argumentum. 

2007a. „…nem lekövezni úgy, ahogy azt mi elképzeljük…” Konceptualizációk a 

nyelvszokás megváltoztathatóságáról: Benő Attila–Fazakas Emese–Szilágyi N. 

Sándor (szerk.), Nyelvek és nyelvváltozatok. Köszöntő kötet Péntek János tiszteletére. 

2. kötet. 317–325. Kolozsvár, Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége Kiadó. 

2007b. „Ízlésbeli kérdés”? Iskola, régió és család hatása a metanyelvi tudás 

formálásában: Zelliger Erzsébet (szerk.), Nyelv, területiség, társadalom. A 14. 

Élőnyelvi Konferencia (Bük, 2006. október 9–11.) előadásai. 416–423. Budapest, 

Magyar Nyelvtudományi Társaság. (MNyTK. 228.) 

2007c. A beszélő metanyelvi tudásának megismerése az anyanyelvi nevelés és a 

nyelvművelő tevékenység tervezésében: Sinkovics Balázs (szerk.), LingDok 6. 

Nyelvész-doktoranduszok dolgozatai. 167–188. Szeged, SZTE Nyelvtudományi 

Doktori Iskola. 



 17 

2007d. Fiatalok a nyelv fejlődéséről és fejlesztéséről. Magyar Nyelv, 461–470. 

2007e. Problémák és lehetőségek a normatudatosság vizsgálatában: Váradi Tamás 

(szerk.), AlkNyelvDok. I. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia. 171–

181. Budapest, MTA Nyelvtudományi Intézet.  

URL: http://www.nytud.hu/alknyelvdok07/proceedings07/. Letöltve: 2011. 03. 02. 

[Utánközlése: Váradi Tamás (szerk.), Válogatás az I. Alkalmazott Nyelvészeti 

Doktorandusz Konferencia előadásaiból. 130–141. Budapest, MTA Nyelvtudományi 

Intézet, 2009.] 

2007f. Szervezet vagy szerkezet? A célcsoport nyelvszemléletének figyelembevétele a 

nyelvi ismeretterjesztésben: Gecső Tamás–Sárdi Csilla (szerk.), Nyelvelmélet és 

nyelvhasználat. 296–303. Székesfehérvár–Budapest, Kodolányi János Főiskola–

Tinta. 

2008a. „Idegesít, mert borzalmasan hangzik”. Gimnazisták a nem önvezérelt nyelvi 

hibajavításról: Gherdán Tamás–Schultz Judit (szerk.), Félúton 2. Az ELTE BTK 

Nyelvtudományi Doktori Iskolájának konferenciája. 100–109. Budapest, ELTE BTK 

Nyelvtudományi Doktori Iskola. URL: 

http://linguistics.elte.hu/studies/fuk/fuk06/Feluton_2.pdf. Letöltve: 2011. 03. 02. 

2008b. A közléshelyzetbe ágyazott jelentés leképezéséről. Gondolatok egy tervezett 

szótár kapcsán: Gecső Tamás–Sárdi Csilla (szerk.), Jel és jelentés. 311–318. 

Székesfehérvár–Budapest, Kodolányi János Főiskola–Tinta. 

2008c. A nyelvhelyességi szabályokkal kapcsolatos metanyelvi tudás formálása: Váradi 

Tamás (szerk.), Alknyelvdok. II. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia. 

87–98. Budapest, MTA Nyelvtudományi Intézet.  

URL: http://www.nytud.hu/alknyelvdok08/proceedings08.pdf. Letöltve: 2011. 03. 02. 

2008d. Diakrónia a nyelvhelyességi szabályok közvetítésében: Forgács Tamás–Büky 

László (szerk.), A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei V. 215–226. Szeged, 

SZTE BTK–Magyar Nyelvészeti Tanszék. 

2008e. Szabályok értelmezése és bemutatása normatív nyelvhasználatot leíró 

kiadványokban: Sinkovics Balázs (szerk.), LingDok 7. Nyelvész-doktoranduszok 

dolgozatai. 211–229. Szeged, Szegedi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori 

Iskola. 



 18 

2009a. Normatív viselkedés kialakulása a nyelvhasználatban: Váradi Tamás (szerk.), 

AlkNyelvDok. III. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia. 167–178. 

Budapest, MTA Nyelvtudományi Intézet.  

URL: http://www.nytud.hu/alknyelvdok09/proceedings.pdf. Letöltve: 2011. 03. 02. 

2009b. Nyelvhasználói igények – szolgáltatói szemléletű szótárak: Kuna Ágnes–

Veszelszki Ágnes (szerk.), 3. Félúton Konferencia. 287–308. Budapest, ELTE BTK 

Nyelvtudományi Doktori Iskola.  

URL: http://linguistics.elte.hu/studies/fuk/fuk07. Letöltve: 2011. 03. 02. 

2010. Nyelvi hibajavítások tranzakcionális elemzése: Illés-Molnár Márta et al. (szerk.), 

Félúton 5. Az ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskolájának konferenciája. 173–

187. Budapest, ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola–L’Harmattan.  

[Online változata, 1–15-ig terjedő lapszámozással: URL: 

http://linguistics.elte.hu/studies/fuk/fuk09/. Letöltve: 2011. 03. 02.] 


