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A David Singleton sorozatszerkesztő neve 
alatt megjelenő Second Language Acquisition 
[Másodiknyelv-elsajátítás] sorozat újabb ér-
tékes könyvvel gyarapodott, amely az identi-
tás, motiváció és autonómia közötti kapcso-
latot vizsgálja a nyelvtanulás kontextusában. 
Az elmúlt néhány évben mindhárom területen 
intenzív kutatás folyt, melynek eredménye-
ként a kutatók egyre inkább összekapcsolják 
ezeket a fogalmakat. Ha a fenti területeket 
együtt vizsgáljuk, választ kaphatunk a főleg 
a fogalmi túlburjánzás miatt felvetődő kérdé-
sekre (Van Lier 2010). A motiváció autonóm 
tanulásban betöltött szerepe elismert tény, 
ugyanakkor az identitás funkciója is vitatha-
tatlan: az autonóm tanulás céljaként vagy 
produktumaként jelenik meg a nyelvtanulási 
folyamatban (Benson 2007). Ebben a tanul-
mánykötetben a szerkesztők a három külön-
böző kutatási irány eredményeinek szinergi-
áját tűzik ki célul, hogy jobban megérthessük 
az identitás, a motiváció és az autonómia 
együttes szerepét és kapcsolódási területeit. 
A kötet gazdag információforrás az elmélet 
és a gyakorlat szempontjából egyaránt, vala-
mint útbaigazít a lehetséges jövőbeli kutatási 
irányok körében is.

A nyelvtanulás egyik legkutatottabb szín-
tere a nyelvtanulási motiváció. Ennek ellenére 
jelenlegi ismereteink alapján nem hagyatkoz-
hatunk egyetlen konkrét elméletre sem, amely 
egyetemes magyarázatot nyújtana a nyelvta-
nuláshoz kötődő motivációra. Ugyanez el-
mondható az autonómiáról, az identitásról, 
valamint ezek és a motiváció kölcsönhatásá-
ról. Ezért is fontos, hogy a kötet szerzői kri-

tikusan szemlélnek bizonyos elméleteket, és 
feszegetik a jelenlegi határokat. A tanulmány-
kötet szerkesztői és szerzői kutatásaikat sok-
színű nyelvi környezetben végző egyetemi 
oktatók és nyelvtanárok. Találunk tanulmá-
nyokat az Egyesült Királyság, Németország, 
Ausztria, Kína, Japán, Brazília, Indonézia, 
Mexikó és a Közel-Kelet kontextusában, 
vagyis a világ szinte minden tájáról.

A könyv három részre tagolódik. Az első 
rész (1–72) különféle elméleti nézőpontok 
gyűjteménye, amelyek kiindulópontul szol-
gálhatnak az identitás, a motiváció és az au-
tonómia közötti kapcsolat leírásához. A má-
sodik rész (73–142) független – nem iskolai 
– tanulási környezetben, önképző központok-
ban és távoktatási programokban végzett em-
pirikus kutatások eredményeit mutatja be. 
A harmadik rész (143–266) elsődlegesen az 
autonóm nyelvtanulással foglalkozik sajátos 
kulturális vonatkozásban. A második és har-
madik rész olyan tanulmányokat is magában 
foglal, amelyek az önismereti központokban 
tanító és gyakorlatukat végző angol szakos 
nyelvtanárok, valamint vezetőtanárok tollából 
születtek, vagyis a téma szakmai oldalról is 
megerősítést nyer.

A bevezető fejezetet (1–8) követő elméleti 
rész az autonómia elméleti és gyakorlati meg-
közelítéseiből kiindulva hasznos információ-
kat nyújt a motiváció vizsgálatához. A könyv 
második fejezetében (11–24) a szerző az iden-
titásformáló, identitásépítő és énazonosulási 
folyamatok motivációkutatásban betöltött 
szerepét értelmezi, és felhívja a figyelmet 
arra, hogy az egyéni különbségek kutatása 
– furcsa módon – nem veszi figyelembe a ta-
nulói individualitást. A motivációelméletnek 
és -gyakorlatnak a tanuló identitását önreflek-
tív közegként kellene értelmeznie, amely 
egyediséget, személyiséget, történelmet, mo-
tívumokat és szándékokat hoz a társas tanu-
lási helyzetekbe (Ushioda 2009).

A könyv harmadik fejezete (25–41) eset-
tanulmányokat ismertet az autonómiakuta-
tásban meghatározó két nézőpont egyesítésé-
vel. Eszerint a tanulói identitás kialakításában, 
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a nyelvtanuló fejében végbemenő kognitív 
folyamatokon kívül fontos szerepet játszanak 
a szociokulturális szempontok is, amelyek 
segítségével a nyelvtanulást társas tevékeny-
ségként értelmezhetjük.

A negyedik fejezet (42–56) a nyelvtanulá-
si motivációt társas perspektívából vizsgálja. 
A motivációt a hovatartozás tapasztalataként, 
nem pedig személyes jellemvonásként értel-
mezi, vagyis az identitás kialakulásának fo-
lyamatával határozza meg. Az egyén részvé-
tele a társas tevékenységben hozzájárul az én 
széttagolódási folyamatához, ugyanakkor egy-
ségként építi magát újjá az előtérbe kerülő szá-
mos társas én interakciójában.

Az elméleti rész utolsó fejezete (57–72) azt 
a megállapítást gondolja tovább, amely szerint 
a nyelv nem egyenes vonalú dinamikus rend-
szer, hanem olyan kognitív, szociokulturális, 
történelmi és politikai elemekből tevődik ösz-
sze, amelyek lehetővé teszik a társadalmi 
szintű gondolkodást és tevékenykedést. Kö-
vetkezésképpen a másodiknyelv-elsajátítás is 
olyan dinamikus rendszerként értelmezhető, 
amely az identitást, a motivációt és az auto-
nómiát egyaránt magában foglalja. A cikk 
szerzője rávilágít arra, hogy az említett terü-
leteken jelentkező csekély különbségek, más 
tényezőkkel együtt, meglehetősen eltérő ered-
ményekhez vezethetnek a nyelvelsajátítás 
kimenetelét illetően.

A következő rész négy fejezete független 
nyelvtanulási környezetből merít adatokat az 
identitás, a motiváció és az autonómia nyelv-
tanulásban betöltött szerepének tanulmányo-
zásához. A hatodik fejezet (75–90) olyan má-
sodik nyelvi tanítási módszereket szemléltet, 
amelyek a nyelvtanuló ideális énfejlődését 
segítik. A nyelvtanuló identitásában egyaránt 
fontos szerepe van a képzeletnek és a tudatos-
ságnak, amelyek szerepét és kapcsolatát ma-
gántanulói környezetben mutatja be a szerző. 
Ebben a sajátos kontextusban a tanulók maguk 
határozzák meg céljaikat, melyek elérése ér-
dekében önállóan készítik el tanulási terveiket.

A következő fejezet (91–106) a többnyel-
vűség és a tanulói autonómia kapcsolatát vizs-

gálja. Feltárja, hogy a tanulók hogyan látják 
többnyelvű identitásuk fejlesztésének fontos-
ságát, milyen motívumok vezérlik őket, és 
hogyan tevékenykednek olyan tanulási kör-
nyezetben, amely nem támogatja explicit mó-
don a többnyelvűséget.

A nyolcadik fejezet (107–124) a motiváció 
fenntartásának lehetőségeit elemzi távoktatá-
si programokban részt vevő nyelvtanulóktól 
nyert adatok segítségével. A tanulók maguk 
osztják be tanulási idejüket, és maguk irányít-
ják tanulási folyamatukat. A szerző először 
ennek a speciális tanulási környezetnek az 
autonómiához és motivációhoz kötődő fő kér-
déseit, majd az elméletek gyakorlatra kifejtett 
hatását vizsgálja. A résztvevők feljegyzéseit 
veszi alapul: mi volt negatív hatással motivá-
ciójukra, hogyan kezelték a visszaeséseket, 
és mi motiválta őket a hét hónapos tanulási 
periódus alatt. A szerző a vizsgálatból kiraj-
zolódó önszabályozás, autonómia és motivá-
ciós önrendszer (Dörnyei 2005) tükrében 
tolmácsolja az eredményeket.

A második rész utolsó fejezete (125–142) 
a tanároknak az autonóm tanulás előmozdí-
tásában játszott szerepével foglalkozik. Jelzi, 
hogy a tanári és tanulói vélemények között 
feszültség húzódik, amely frusztrációként, 
szerencsés esetben kihívásként jelenik meg. 
Nincs teljes egyetértés a tanárok és tanulók 
nyelvtanulási folyamatban betöltött szerepével 
kapcsolatban, az autonómiáról alkotott elkép-
zelések tekintetében, mint ahogy abban sem, 
hogy ezeknek az ellentétes elképzeléseknek 
az összehangolására valóban szükség van-e.

A könyv utolsó része hét fejezetre tagolódik. 
Az egyes részek különböző kulturális kontex-
tusokban elemzik az identitás, a motiváció és 
az autonómia kapcsolatát. Négy feje zet a nyelv-
tanulók tapasztalataival foglalkozik, két fejezet 
tanári nézőpontból tárgyalja az osztálytermi 
motivációs gyakorlatot és a tanári autonómia 
fejlődését, az utolsó fejezet pedig összegzi a 
könyvben leírt legfontosabb gondolatokat.

Az utolsó rész első egysége, a tizedik feje-
zet (145–159) két egymástól jelentősen eltérő 
nyelvi környezetben – Németországban és 
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Kínában – tanuló csoport összehasonlítása. 
A kutatás résztvevői, akik az angolt második 
nyelvként tanulták, leírták és megosztották 
egymással többnyelvűségük történetét, illetve 
második- és idegennyelv-tanulásuk folyama-
tát, ezáltal tudatosították nyelvtanulási ta-
pasztalataikat a két eltérő kulturális és neve-
lési környezetben.

A tizenegyedik fejezet (160–176) a nyelv-
tanulók külföldről alkotott mentális képzeteit 
és ezeknek a személyiségre és az identitásra 
gyakorolt hatását vizsgálja. A vizsgálati ered-
mények szerint sok tanuló életében a külföldi 
tanulás állandó lehetőségként van jelen, és 
jelentős motivációs erővel bír. A „külföld” 
egyfajta referenciapontként van jelen a nyelv-
használói identitásuk értékelésekor. A tanul-
mány érdekessége, hogy az implicit tanulási 
elméleteket a zene és a sport neveléspszicho-
lógiában gazdagon kutatott területéről ülteti 
át a nyelvtanulásra.

A tizenkettedik fejezet (177–194) a motivá-
ciót, az autonómiát és a jövőbeli ént az angolt 
idegen nyelvként tanulók pályáján keresztül 
mutatja be. A szerző rámutat a szóbeli angol-
tudás terén elért jelentősebb sikerek, a jövő-
beli önirányító törekvések, valamint a hosszan 
tartó autonóm nyelvtanulás összefüggéseire. 
Az eredmények a második nyelvi motiváció 
és az autonómiaelméletek pontosabb értelme-
zéséhez nyújtanak támpontot.

A következő fejezet (195–211) a kudarc 
ösztönző szerepét vizsgálja. Leírja, hogyan 
készteti a kudarc a nyelvtanulókat a magasabb 
szintű autonómia elérésére mind azonnali 
célként angol nyelvi készségeik fejlesztésére, 
mind pedig jövőbeli feltételezett énjük szem-
pontjából. A cikk kitér arra is, hogy a kudarc-
nak milyen szerepe van a motiváció alakulá-
sában az egyetemi évek alatt, hogyan járul 
hozzá a tanulók élettapasztalatához, s hogyan 
viszonyul mindez a tanuló identitásához és 
autonómiájához.

A tizennegyedik fejezet (212–228) címében 
a „fontos, mégis elhanyagolt” mottó jelenik 
meg, amely a motiváció szerepére utal ta nári 
nézőpontból. Annak ellenére, hogy a második 

nyelvi motiváció már régóta a másodiknyelv-
elsajátítás kutatásának fókuszában áll, és szá-
mos modell született pszichológiai, kontex-
tuális és temporális aspektusból, a nyelvtanárok 
tanulói motivációról alkotott nézőpontja – bár 
vitathatatlanul jelentős hatású – csekély mér-
tékben kapott szerepet a motivációelmélet 
kialakításában. Ez a fejezet olyan stratégiákat 
szemléltet, amelyeket a tanárok használnak 
tanulóik motiválására, valamint tanári néző-
pontból tárgyalja az identitás és autonómia 
motivációra gyakorolt hatását, továbbá hasz-
nos következtetéseket von le mind az osztály-
termi gyakorlat, mind a motivációkutatás 
számára.

Az idegennyelv-tanulás terén kevés kutatás 
foglalkozik a nyelvtanulók identitásával és au-
tonómiájával. Ezért is fontos a tizenötödik fe-
jezet (229–246), amely az autonómia hosszú 
távú fejlődését vizsgálja társadalmi és intézmé-
nyi összefüggésben. A fejezet az identitás és 
autonómia fejlődésére fókuszál az angolt idegen 
nyelvként tanító TEFL-programban, amelyben 
leendő kínai TEFL-tanárok vettek részt.

A kötet záró fejezete (247–262) összefog-
lalja az autonómia-, identitás- és motivációku-
tatás terén elért eredményeket, s felhívja a figyel-
met e három terület összekapcsolása mentén 
végzett további kutatások szükségességére.

Az irodalomjegyzék az egyes írások végén 
kapott helyet; a tájékozódást megkönnyíti a 
könyv végén található tárgymutató (263–266), 
amelyben tárgyszóra és szerzőre egyaránt 
kereshetünk, bár nem tartalmaz minden eset-
legesen felmerülő fogalmat és idézett szerzőt. 
A mindössze háromoldalas regiszter, noha 
nem tér ki minden esetlegesen felmerülő fo-
galomra, jelentősen megkönnyíti a téma iránt 
érdeklődő olvasó eligazodását a kulcsfogal-
mak és a legfontosabb szerzők körében.

A könyvet egyaránt ajánlom kutatóknak és 
gyakorló nyelvtanároknak, akik az egyes kuta-
tási területek határain túl a nyelvtanulói moti-
váció, identitás és autonómia együttes formáló-
dásáról is szeretnének árnyaltabb képet kapni.

Hardi Judit
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Szabó Tamás Péter
„Kirakunk táblákat,  
hogy csúnyán beszélni tilos”
A javítás mint gyakorlat és mint téma 
diákok és tanáraik metanyelvében
Dunaszerdahely: Gramma, 2012. 287 p.
ISBN: 978-80-971114-4-1

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

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

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

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

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

A szabályok mint ideológiák című 1. fejezet 
azzal kezdődik, hogy a szabályokat – a ha-
gyományos meghatározásoktól eltérően – ide-
ológiákként érdemes értelmezni. Ebben az 
összefüggésben a nyelvi ideológia olyan exp-
licit metanyelvi diskurzus, amely a nyelvről 
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