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ELŐSZÓ
1. A Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesületének kongresszusi sorozatában
az 1998. évi szombathelyi kongresszus teljes anyaga három vastag kötetben jelent meg a felejthetetlen Kohn János embertelen nagy munkája révén (Kohn és Balaskó szerk., 1999). Am hamarosan
kiderült, hogy a kongresszusok terjedelme az alkalmazott nyelvészet terjedelmével együtt növekszik,
s ha ez így folytatódik, akkor kezelhetetlenné válik az értékes tudományos anyag. Megérett a helyzet
a változtatásra.
2. A MANYE 1999. évi kongresszusa - egy új elgondolás szerint - az egész kongresszusból
egyetlen központi kötetet adott ki (Lengyel, Navracsics és Nádasi szerk., 1999).
Hasonló módon jelent meg egy-egy központi kötet a 2000. évi székesfehérvári (Bartha és
Stephanides szerk., é.n.), a 2001. évi pécsi (Fóris és Szűcs szerk., 2002), valamint a 2002. évi szegedi kongresszusok anyagából (Tóth szerk., 2003).
Az 1999. évi veszprémi kongresszus nemzetiségi tárgyú előadásaiból külön kötet jelent meg utóbb
a szerkesztők kezdeményezése nyomán (Drescher és Herr, 2001). Ezáltal elkezdődött egy olyan korszak, amelyben fokozatosan egy új rendszer épül ki: eszerint egyetlen központi kötetet (esetleg más
köteteket is) a kongresszus szervező bizottsága (vagy annak alapintézménye) ad ki, az egyes szekciók
anyaga pedig szakfolyóiratokban, szakosított évkönyvekben és saját kötetekben jelenik meg.
3. A jelen kötet az említett első szekszárdi kötetnek kíván a folytatása lenni. A pécsi és a szegedi
kongresszus két-két szekciójának az anyagából gyűjtött össze Drescher J. Attila szerkesztő és a társszerkesztő Herr Judit egyetlen kötetnyi anyagot. A pécsi kongresszus „Nyelvpolitika, nyelvi tervezés, nyelvi jogok" és „Két- vagy többnyelvűség" című szekcióinak anyagából, illetve a szegedi
kongresszus „Nyelvpolitikai kérdések" és az „Európai Unió és nyelvhasználat" című szekcióiból
tartalmaz a kötet, terjedelmi és tematikus korlátok mellett, egy gondolati szálra felfűzött válogatást.
Hogy miért nem egyeznek a szekciók címei a kongresszusok sorozatában, annak nagyon egyszerű a
magyarázata: minden egyes kongresszus saját szervező bizottsága - több szempontot figyelembe véve dönti el, hogy hány szekció lehetséges, melyek legyenek ezek, s mi legyen a címük.
4. Ebből az alkalomból szükségesnek tartom néhány kérdés megemlítését.
Az első csoportba az tartozik, hogy a kiadvány (kiadási helyétől is függően) „tudományföldrajzilag" milyen jellegű: „országos" vagy „helyi". (Felejtsük el most azt, hogy „központi" vagy
„fővárosi"; egy köztársaságban ugyanis nincs hivatalosan „központ"; a „főváros" pedig nem tudományos kategória.)
Itt jegyzem meg, hogy nemcsak a Magyar Tudományos Akadémia - illetve annak testületi és
intézeti szervezetei - országos jellegűek: valamennyi tudományegyetem országos jellegű intézménynek számít, előbb-utóbb pedig majd európai jellegűnek, mégpedig közvetlen úton - , vagyis mindenféle „országos központ" közvetítése nélkül.
A kiadás helye ezúttal a Pécsi Tudományegyetem (szekszárdi) Illyés Gyula Pedagógiai Főiskolai Kara, tehát ipso facto országos jellegű.
5. Ennél fontosabb szempont az, hogy valamennyi közlemény átmenjen a szakmai ellenőrzés
szűrőjén. A kongresszusi előadások kétszer is átmennek ezeken. Először az illető kongresszus szervező bizottsága - tudományos fokozattal bíró lektorok zsűrizésének véleménye alapján - dönti el,
mit tűznek kongresszusuk napirendjére. Helyes volna a jövőben a zsűrizésben részt vevők nevét,
fokozatát (tudományos fokozatnak tekintett tudományos címét) is feltüntetni, amíg ilyen „fokozatcentrikus" a szakmai-tudományos értékelési mező. Ezért is volna helyes követni azt a nemzetközi
szokást, amely az országos kongresszusokon elhangzott előadásokat „publikációs értékindexek"
meghatározott számú pontjával díjazza.
Másodszor pedig akkor kerül a közlemény zsűrizésre, lektorálásra, amikor az előadások szövege
(akár a felolvasott, akár bővített formában) publikálásra kerül. (Ebben az esetben is fel kellene tüntetni a lektorok nevét és fokozatát.)
S minden egyes szakmának meg kellene szerveznie saját bibliográfiai-referálási rendszerét egy
periodikus bibliográfia segítségével, amelyet Magyarországon adnak ki magyar nyelven, minden

egyes tétel esetében feltüntetve a cím angol nyelvű fordítását (illetve a témától függően más nyelvű
fordítását is). Szükség volna továbbá néhány éven belül egy-egy magyar, illetve idegen nyelvű kivonatra is. S végül arra is, hogy a szerzők postai címe (vagy e-mail címe) és munkahelye is fel legyen
tüntetve.
6. Természetesen minden egyes kötet esetében szükség van ISBN-számra (valamint a köteles
példányoknak az Országos Széchenyi Könyvtárban és a többi alapkönyvtárban való hozzáférhetőségére is); sorozatok esetében - mint remélhetőleg a jelenlegi esetben is - külön sorozati szám is szükséges. S ehhez hozzátenném, hogy minden egyes könyvre fel kellene tüntetni annak árát, azt, hogy
hol, mely néhány könyvesboltban lehet megvenni, postai úton megrendelni. Ezt nevezik „országos
terjesztésnek". A kötetek hátlapján pedig a sorozat előző tagjainak releváns információit lenne kívánatos feltüntetni.
7. Egy szó erejéig szeretnék még visszatérni Szekszárdra, a városra és már említett intézményére.
Szekszárd olyan magyarországi város, amely a multikulturális nevelésnek is egyik bázisa: itt német
nemzetiségi óvodapedagógusokat is képeznek (korábban volt német tanítói műveltségterületi képzés
is). S ebben a városban hozták létre az akkor első és egyetlen német nyelvű színházat is ebben az országban - a századokkal korábbi kezdemények után.
Ez a környezet tehát ideális egy olyan nyelvpolitikai kiadvány számára, amelyik az emberek,
embercsoportok, etnikai-nemzetiségi csoportok, országon belüli tájak, valamint országok, a kontinensen belüli régiók és Európa nyelvi sokféleségével, az abból adódó problémákkal és feladatokkal
foglalkozik.
8. A végén egy szót a szerkesztőről - Drescher J. Attila sorozatszerkesztőről. Ez a magyarországi német származású kétnyelvű szakember: pedagógus és alkalmazott nyelvész volt az első, aki az
európai kiterjedésű, nemzetközi pedagógiai/alkalmazott nyelvészeti mérések során az addig csak
többségi csoportokra tervezett „országos olvasási/olvasásértési felmérések" magyarországi német
nemzetiségű tanulókra (kisebbségre) vonatkozó változatának megvalósításával s a felmérés időközben regionális szinten való megismétlésével (1991/1992, illetve 2001/2002) akkor messze megelőzte
korát. Ma azt mondanánk, hogy „európai" tett volt.
9. Ezeknek az összetett gondolatoknak a társaságában engedném az új szekszárdi Duna-híd
mellől a vízre ezt az új hajót!
Győrött, Pécsett, Szegeden, Szekszárdon és Székesfehérvárott, 2003 nyarán.
Szépe György professor emeritus
a Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesületének elnöke
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BALOGH KATALIN - VIDA SÁNDORNÉ

A svéd kisebbség helyzete a finnországi Âland-szigeteken
Az Âland-szigetek a Botteni-öböl torkolatánál helyezkedik el, félúton Svédország és Finnország között. A terület Finnország része. Svéd kisebbség lakik a szigeteken, összesen kb. 26.000
ember. A szigetek száma igen magas, több mint 6500 sziget tartozik hozzá. Ezeknek nagy részén azonban nem laknak emberek, mivel talajuk nem alkalmas müvelésre és kiterjedésük is
kicsi. A 26.000 lakos főként a legnagyobb szigeten él.
Történelmi áttekintés
Az Âland-szigetek területi autonómiát kapott 1921-ben és ez azóta is fennáll. A Finn és
svéd lakosság békében él egymás mellett, nincsenek közöttük feszültségek. A szigetek státusza
példát mutathat más országok kisebbségei számára, hogy békés úton is lehetséges a nemzetiségi
ellentétek rendezése.
A finnek és a svédek évszázadok óta tartó kapcsolata a magyarázata a békés együttélésnek.
A svéd kisebbség etnikai értelemben nem tisztán svéd, csak nyelvileg. A vegyes házasságok
mindig gyakoriak voltak, így finn vér is keveredett a svédbe. A svédek a koraközépkorban
foglalták el Finnország területét. Svédország ekkor már nagyhatalom volt, és megismertette a
skandináv és a nyugati kultúrával Finnországot. A tilsiti békeszerződés (1807) Oroszországnak
juttatta a finn területeket, és így Svédország keleti tartománya 1809-től az orosz cár tulajdona
lett, mint Finn Nagyhercegség.
A cári politika célja az volt, hogy a svédekkel való kapcsolatukat a finnek ne ápolják, mivel
Svédország Oroszországgal szemben álló hatalom volt. Ezért a cár a finn oktatást, kultúrát pártolta
a svédekével szemben. A finnek nemzetté válása a múlt század végén kezdődött el. A finn és a
svéd nyelv 1902-től egyenrangú, ezt bevették az 1919-es alkotmányba is. A század első két évtizedére az lett a jellemző, hogy a gazdasági, kulturális, társadalmi szervezetek elkülönültek finn és
svéd nyelvűre. A finnek 1917-ben független államot kiáltottak ki a bolsevik kormány Oroszország
népeinek önrendelkezési jogáról szóló deklarációja alapján. Amikor az orosz beavatkozás fenyegetett a függetlenség kikiáltása utáni polgárháborúban, a finnek és a svédek egységesen léptek fel
hazájuk védelmében.
Az Âland-szigetek elhelyezkedése stratégiai fontosságú. Területéről ellenőrizni lehet a hajók mozgását, valamint harci repülők is felszállhatnak több ország irányába. Ezért a svédek
igényt tartottak a szigetekre, de Finnország többi részére nem. Ideológiai alapjuk az volt, hogy a
szigeteken főként svédek élnek, akik szerettek volna az anyaországhoz visszatérni. Egy időre a
svéd csapatok meg is szállták a szigeteket. A párizsi békekonferencián a svédek szót emeltek
amellett, hogy népszavazás dönthessen az Âland-szigetek státuszáról. A finnek nem akartak egy
ilyen fontos elhelyezkedésű területet elveszíteni, ezért kidolgozták az âlandi önkormányzat
tervét. Azonban ebben a svédek nyelvi, nemzetiségi jogairól nem esett szó, emiatt az âlandiak
nem fogadták el. Háborús veszély fenyegette Finnország és Svédország között, ezért a Nemzetek Szövetségének tanácsa elé került a szigetek helyzete. A Tanács 1921. június 24-én úgy

döntött, hogy „az Aland-szigetek feletti szuverenitás Finnországot illeti meg", valamint „az
általános béke, a Svédország és Finnország közötti jó viszony, a szigetek lakosságának jóléte
feltételezi a lakosságnak adandó újabb garanciákat, valamint a szigetcsoport semlegesítését és
meg nem erősíthetőségét" (Kovács Péter: Nemzetközi jog és kisebbség védelem, 214. oldal). A
szovjetek csak 1926-ban ismerték el a Tanács döntését, mivel nem vettek részt a tárgyalásokon.
A svédek és a finnek tárgyalásokat folytattak a lakosságnak nyújtandó garanciákról és 1921.
június 27-én aláírtak egy megállapodást, ami az âlandi svéd önkormányzat nemzetközi jogi alapja.
Ez többek között tartalmazza, hogy az oktatás nyelve svéd, az âlandi ingatlanokat az âlandiak
visszavásárolhatják, ha azok nem âlandinak lettek elidegenítve, tartományi választójoguk csak
âlandiaknak van, a szigetek kormányzóját a lakosság egyetértésével nevezheti ki a köztársasági
elnök, a központi szervek kötelesek anyagi támogatásban részesíteni az Aland-szigeteket.
A Nemzetek Szövetsége ügyelt a garanciák betartására, a finn állam pedig az âlandiak garanciákkal kapcsolatos panaszait a Nemzetek Szövetségének Tanácsához továbbította. A finn parlament 1921. december 9-én szavazta meg a törvényt és az hatályba lépett az Aland-szigeteken.
Sajátos vonása, hogy a finnek és a svédek nem írták alá, formálisan a finn parlament nem erősítette meg és nem iktatták be szerződésként a Nemzetek Szövetsége Főtitkáránál. Mindezek ellenére sikeresen fennmaradt és létét nem vonták kétségbe a Nemzetek Szövetsége megszűnte után
sem. A finn parlament 1951. december 28-án szinte ugyanúgy újra elfogadta a törvényt, amelyet
csak 1993. január l-jétől váltott fel egy új âlandi önkormányzati törvény. Ez utóbbi nem hogy
csökkentené a jogokat, hanem inkább szélesíti azokat.
Az ENSZ 1950-ben hatálytalanította az összes kisebbségvédelmi egyezményt, csak az
Aland-szigetekre vonatkozót nem. Az indokok a következők voltak: egy hadviselő és egy semleges állam kötötte, így a háborúval hatálya nem szűnt meg, és annak ellenére, hogy a Nemzetek Szövetsége garantálta a megállapodást és melynek felbomlása miatt a garancia nem érvényesült, nem szűnik meg a szerződés.
Az âlandi önkormányzatban a Tartományi Parlamentnek fontos szerepe van. 4 évre választanak 30 képviselőt, akik négy bizottságban dolgoznak. Ezen kívül második kamarája is van a
parlamentnek. Alandon több párt verseng a szavazatokért, teljes a demokrácia. A kormánytárcák arányosan oszlanak meg a nyertes pártok között, így nagykoalícióban kormányozzák a
szigeteket. A tartományi elöljárót a köztársasági elnök nevezi ki a tartományi parlament elnökének beleegyezésével. Az Âlandi Delegáció a központi és a tartományi érdekek között egyeztető tevékenységet folytat. A köztársasági elnöknek joga van megvétózni a Tartományi Parlament által hozott törvényeket. Azonban ezt csak akkor teheti, ha az ok hatáskörtúllépés, vagy az
ország biztonságának veszélyeztetése. A finn parlamenttel szemben sokkal szélesebb körű az
elnök vétójoga, vagyis a szigetek önkormányzata a valóságban is működik. Ha a finn elnök s az
âlandi parlament között vitára kerülne sor, a finn Legfelsőbb Bíróság dönt az ügyben, ami biztosítja a pártatlanságot és a békés rendezést. A szigeteknek ahhoz is joguk van, hogy a Finnország által kötött nemzetközi szerződéseket, ha Alandra közvetlenül vonatkoznak, a Tartományi
Parlamentben ratifikálják, és csak ezután lép érvénybe a szerződés az Aland-szigeteken.
Az Aland-szigetek költségvetésébe nem csak a helyi beszedett adók és egyéb bevételek
számítanak, hanem központi támogatást is kapnak, amely az állami költségvetési bevétel 0,45
%-át jelenti. Az állami adókat az állami szervek beszedik a szigeten, de ez a pénzösszeg a tartományban marad, ott használják fel.
Nyelvpolitika
Aland Autonómiatörvényének sarkalatos pontja a nyelv kérdése.
A 6. fejezet 36. részében kinyilvánítják, hogy a hivatalos nyelv a svéd, a tartományi állami
közigazgatás és az önkormányzati közigazgatás nyelve szintén a svéd. Az Âlandi Delegáció

nyelve a svéd, tehát ezen a nyelven folyik a szigetek és az állam közötti párbeszéd. Az Evangélikus Luteránus Egyház hivatalnokai is svédül beszélnek, hacsak az egyház szabályzata másként
nem rendelkezik.
A 6. fejezet 38. részében található, hogy a központi állami hivatalnokok és a helyi hivatalnokok közti levelezés nyelve is a svéd.
A 6. fejezet 40. részében rögzítik, hogy a közalapítványok által fenntartott iskolák nyelve a
svéd.
A tanulók jogait védi a 6. fejezet 41. része, miszerint egy álandi oktatási intézményben
végzett tanuló felvételt nyerhet egy az állam által fenntartott vagy támogatott svéd, vagy kétnyelvű intézménybe és elvégezheti azt, még akkor is, ha nem tud tökéletesen finnül, ami pedig
egyébként a felvétel és a diplomaszerzés követelménye. Ebben az esetben jól látható a pozitív
diszkrimináció a kisebbség tagjaival szemben.
A 6. fejezet 43. része szerint a lakosok számára a termékekről, szolgáltatásokról adott információk nyelve a svéd, ahol csak lehet. Ez azonban kibúvót jelenthet, előfordulhat, hogy
importált terméken nem közölnek svéd fordítást.
A 6. fejezet 24. része kimondja, hogy finn, grönlandi, aán, svéd, norvég stb. állampolgár is
lehet hivatalnok Âlandon, de rendőr csak finn állampolgár lehet. Lényegtelen ugyanis a hivatalnokok anyanyelve, mivel a 42. rész szerint az állam a közhivatalnokoknak svéd oktatást szervez. Felsőfokú végzettségű köztisztviselőnek Finnországban kétnyelvű területen kommunikálnia kell tudni a második nyelven, míg nem felsőfokú végzettségű hivatalnoknak csak elégséges
ismeret szükséges a második nyelvből. A finn hadseregben a kiképzés mindig anyanyelven
történik, de a parancsokat csak finnül közlik.
Oktatáspolitika
1982-ben hozták a gyermekjóléti törvényt, amely 11 .§ kimondja, hogy az önkormányzatnak a
gyerekek intézményes gondozását anyanyelven kell biztosítania. Ez az óvodák szintjén teljesül.
Az 1983-as általános iskolai törvény szint két nyelven kell tanítani a gyerekeket, ha az önkormányzat területén egy korosztályból minimum 13 gyerek a kisebbséghez tartozik. A középiskolákban akkor kétnyelvű az oktatás, ha minden évfolyamra minimum 90-en jelentkeznek. Kivételt
tesznek, ha nehéz a közlekedés, vagy ha a településszerkezet befolyásoló tényező. Ilyen esetekben
elég 40 tanuló. A felsőoktatásban svéd és kétnyelvű intézmények is vannak. A kétnyelvű intézményekben finn nyelvű képzés folyik, de emellett vannak svéd előadások és vizsgák is. Ilyen helyekre kvóta alapján jutnak be finnek és svédek, így előfordul, hogy rosszabb teljesítménnyel is bekerül valaki, azért mert svéd. Ez is a pozitív diszkrimináció példái közé tartozik. Köpf Eszter szerint
az egynyelvű iskolák jobb eredményüek, mint a kétnyelvű svéd tagozatúak, ezért a finnek is szívesen mennek svéd iskolába. Ha két nyelven tud az ember, akkor sokkal kedvezőbbek az elhelyezkedési lehetőségei, mert többféle állásra pályázhat mindkét nyelven. így elmondható, hogy a
finnek svédül tanulásának gazdasági okai vannak, és magas a svéd presztízsé.
A médiák helyzete
A médiák nincsenek monopolhelyzetben, Finnországban a kisebbség nyelvén működő médiák is teret kapnak. Az állami rádió három csatornájából egy svéd nyelvű. A TV-csatornák között
nincs teljesen svéd nyelvű, viszont hírműsorokat minden nap sugároznak svédül.
Identitás-tudat
Az Aland-szigeteken az elmúlt évtizedekben egyre több lett a vegyes házasság. Ezzel a
nyelvi identitás fellazul. A 70-es évektől kezdve több vegyes házasságot kötöttek a svédek, mint

svéd-svéd házasságot. Ehhez hozzájárult az is, hogy az 50-es és 60-as években főleg a fiatalok
kivándoroltak a szigetekről és nőtt a finn betelepedettek száma. A svédek nemzeti jövőképe
pesszimista lett. Inkább finnül taníttatták gyerekeiket. A vegyes házasságokban a gyerek finn
identitású lett, legtöbben azt az elmaradott elvet vallották, hogy a kétnyelvűség félnyelvüséget
jelent, s nem válik a gyerek előnyére. A finnek beköltözése fokozatosan lelassult. 1977-től a
népszámlálásokon az anyanyelvet kell megadni, nem az elsődleges nyelvet. A svédek újra
kezdték felvállalni nemzetiségüket. A Svenska Folking 1975-től propagandamunkát folytatott a
nemzetiségi tudat fejlődéséért, így mára már a kétnyelvű családokban a svéd jelen van, és a
kétnyelvű családok kétharmadában a gyerek svéd iskolába jár. Azonban Komáromi Sándor
véleménye szerit az ilyen család svéd gyereke nem szilárd identitású.
Finnország esetében nem a nyelv kovácsolja össze az országot, nem az a legfontosabb egységesítő tényező, hanem az állam koncepciója. A közös haza fogalma a finnországi svédeknek és
finneknek egyformán fontos Kemiläinen szerint. Az ottani svédek nem tartják kisebbségnek magukat, hanem társnemzetnek a finn államon belül. Nyelvük második nemzeti nyelv, amely az
oktatásban egyenrangú a finnel, így elfogadja a svéd kisebbség a finn államiságot. Ezt példázza
az, hogy amikor a második világháborúban a Szovjetunió megtámadta Finnországot, a helyi svédek és finnek egységesen harcoltak a támadó ellenség ellen. A nemzeti tudatot erősíti, hogy a
svédeknek külön nemzeti ünnepük van, a Svéd Nap november 6-án. Az Aland-szigeteken szintén
tartanak egy hasonló ünnepet, az Alandi Önkormányzat Napját,június 9-én annak emlékére, hogy
a Tartományi Parlament először ezen a napon ülésezett 1922-ben. Alandon saját zászló is van,
ezen kívül útlevelükben a finn állampolgárság mellett feltüntetik az âlandi állampolgárságot is.
Zárszó
Ahogy Stoel megjegyzi, az államhatalom és a kisebbség között mindig törekedni kell három elv érvényesítésére:
• megfelelő kommunikáció
• participáció (a kisebbség részt vesz az őt érintő ügyekben)
• integráció (az identitás megőrzése úgy, hogy a kisebbség közben a társadalom része marad).
Ezen elvek maradéktalanul teljesülnek Aland esetében. Az államoknak nem csak egy etnikum
érdekeit kell védeni, és a nemzetiségi ügyek nem kizárólag az államok belügyei. Az âlandi helyzet
megoldásában a megfontolt diplomácia, a jószomszédi kapcsolatok iránti igény és a demilitarizáció is fontos volt. Ezzel csökken a háborús fellépés veszélye, ezért megerősítették a fegyveres erők
és létesítmények megszüntetését, amely már 1856 óta törvényben volt. Fontos tényezők még a
rugalmasság, a nyitott párbeszéd és a gazdasági fejlődés. A legfontosabb szempont, amelyet minden vitatott eset rendezésénél szem előtt kell tartani az, hogy békés megoldást találjanak, és ebben
a tekintetben az Âland-szigetek pozitív példaként jelenhet meg minden állam előtt.
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Franciaország és az Európai Charta
/ . Az Európa Tanács Regionális vagy kisebbségi nyelvek európai chartájának

alapelvei

Az 1992. november 5-én Strasbourgban elfogadott Charta vezérlő elve nem más, mint a kisebbségi nyelvhasználatnak a közéletben és a társadalmi élet számos szférájában történő intézményesítése, azaz a két- és többnyelvűség különböző szintű, de az illető nyelvek helyzetének
megfelelő biztosítása. A Charta egy hosszú, éles vitáktól sem mentes előkészítő folyamat eredményeként született meg. Egy nemzetközi kisebbségvédelemre irányuló koncepció kidolgozásának gondolata ugyanis már a 80-as évek elején felmerült.
Az 1992-ben elfogadott Charta szakít a korábbi kisebbségvédelmi kodifikációs kísérletekkel és nem a nyelvi kisebbségeket, hanem magukat a regionális vagy kisebbségi nyelveket kívánja védelemben részesíteni. Következésképpen nincs szó az e nyelveket beszélők egyéni vagy
kollektív jogairól, ezek biztosításáról, amely rendkívül kényes kérdés a nemzetközi kisebbségvédelmi politikában.
A Charta alapeszméje, hogy e nyelveket az őket megillető helyen, a nyelv kulturális funkcióját figyelembe véve részesítse védelemben. Gyakorlatilag a többnyelvűség különböző mélységben történő intézményesítését írja elő, úgy, hogy az aláíró állam két spektrumban vállalja e
nyelvek támogatását:
• az ország teljes területén,
• az érintett nyelvre jellemző földrajzi egységekben.
A II. rész 7. paragrafusában „Célok és elvek" címmel a szükséges keret található, amelyet
minden aláírónak el kell fogadni. A III. rész a nyelvek támogatására irányuló konkrét, opcionális szabályokat tartalmazza. Az aláíró országoknak ezen rész rendelkezései közül legkevesebb
35 paragrafust vagy bekezdést kell alkalmaznia, meghatározott arányban.
Ami a kontrollmechanizmust illeti, a részes államok háromévenként nyújtanak bejelentéseket a
vállalt kötelezettségek megvalósításáról, amelyet egy független szakértői bizottság vizsgál meg.
Mielőtt Franciaország és az Európai Charta viszonyára rátérnénk, érdemes megjegyezni,
hogy az uniós csatlakozásra váró Magyarország 1995-ben aláírta, majd ratifikálta ezt a kisebbségvédelmi dokumentumot, (v.ö. Kovács, P. 1996:60-77)
2. Aláírás után - ratifikáció előtt
Franciaország viszonya a nemzetközi jogi dokumentumokhoz, különösen azokhoz, amelyekben kisebbségekről esik szó, mindig is tartózkodó, hűvös, sőt elutasító volt. A kisebbségek
és a francia állam közötti kommunikációra a „süketek párbeszéde" kifejezés a jellemző, gyakorlatilag évszázadokon keresztül. A párbeszéd lehetetlensége abból az egyszerű, alkotmányjogi szempontból alátámasztott tényből fakad, hogy a francia állam, amely maga a par excellence nemzetállam, a diszkrimináció minden formáját elutasítja, nem fogad el semmilyen
etnikai alapon történő megkülönböztetést. A Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának (1966) aláírásakor is fenntartással élt, elsősorban annak 27. cikkelye miatt:
,, Mivel Franciaország ellenzi a megkülönböztetés minden formáját, következésképpen nem
tudja elfogadni a «kisebbség» jogi koncepcióját sem. Következésképpen Franciaország úgy
tekinti, hogy az Egyezségokmány 27. cikkelye nem alkalmazható, mivel ellentétes a francia jog
alapvető elveivel. " (Kovács, P. 1996:51-52)

De ezt a fenntartást több nemzetközi dokumentum aláírásakor is hangoztatta, például az
1990-es Gyermekek jogairól szóló Egyezségokmány kapcsán is. Érdekes egybeesés, hogy éppen 1992-ben bővítik ki az 1958-as alkotmányt a következő mondattal:
„2. cikkely
A Köztársaság nyelve a francia."
Mindezek ismeretében azt mondhatjuk, hogy figyelemreméltó elmozdulásról tanúskodik az a
tény, hogy Franciaország 1999. május 7-én, Budapesten, az Európa Tanács 50. évfordulójára
rendezett nagyszabású ünnepi közgyűlésen aláírta az Európai Chartát. 39 paragrafust vagy bekezdést fogadott el a 98-ból, ezzel tehát teljesítette az előírt minimumot. Hozzá kell azonban tennünk,
hogy már az aláírást is komoly vita és huzavona előzte meg.
Bár Chirac elnök 1996 májusában Quimperben (Bretagne) késznek mutatkozott a Charta
aláírására, ez év szeptemberében az Államtanács elutasította ezt a lehetőséget.
Valódi fordulat az 1997-es választásokat követően, a baloldali kormány megalakulásával következett be. Lionel Jospin miniszterelnök kiemelt Figyelmet szentelt a regionális nyelvek és kultúrák kérdésének, amelyek az egész francia kulturális örökség részét képezik. Bemard Poignant,
Quimper polgármestere készített egy jelentést a kisebbségi nyelvek helyzetéről 1998-ban és ebben
a Charta aláírását támogatta. Guy Carcassonne jogászprofesszor pedig megvizsgálta a ratifikációs
lehetőségeket a francia alkotmány szempontjából. A Carcassonne-jelentés már konkrét javaslatokat tartalmazott az aláírásra vonatkozóan, 52 paragrafus vagy bekezdés aláírását javasolta és nem
találta szükségesnek az alkotmány módosítását. Szükségesnek tartotta viszont a nyelvi leltár sürgős elkészítését, azaz azon nyelvek listáját, amelyekre az aláírás vonatkozna.
Az események ezután felgyorsultak, Bemard Cerquiglini, a Francia Nyelv Nemzeti Intézetének igazgatója, a kormány szakértője, elkészítette jelentését Franciaország nyelvei címmel,
amelyben 75 nyelvet sorol fel, természetesen a tengerentúli területek nyelveit is beleértve.
Ezen előzmények után, Chirac elnök 1999 tavaszán jóváhagyta a Charta aláírását és felsorolta a Franciaország által elfogadott paragrafusokat és bekezdéseket. Minek köszönhető vajon
ez a pozitív irányú elmozdulás? Egyértelműen az európai helyzet kényszerítő erejének. Akkor,
amikor az euro lett az Unió pénzneme és Franciaország elemi érdeke az Unión belüli vezető
pozíciójának megtartása és megerősítése, az Európa Tanács Chartája által felvetett kérdés, a
kisebbségi nyelvek támogatásának ügye, nem maradhatott megválaszolatlanul. Annál is inkább,
mivel az Unión belüli nagy ellenlábas, Németország, már ratifikálta azt.
Jospin miniszterelnököt egyébként a Carcassonne-jelentés pozitív véleménye is az aláírás
kezdeményezésére ösztönözte. Csakhogy május 20-án a köztársasági elnök a francia Alkotmánytanácshoz fordul és annak megállapítását kéri, vajon a Charta ratifikálásához szükség van-e
alkotmánymódosításra.
Ami ezután következett, arra viszont senki sem gondolt.
3. Az Alkotmánytanács

és a Charta

Mielőtt az Alkotmánytanács döntését ismertetnénk, emlékeztetni szeretnénk arra, hogy az
Államtanács már 1996-ban elutasítóan nyilatkozott az aláírás lehetőségéről, alkotmányos szempontokra hivatkozva.
Az Alkotmánytanács 1999. június 15-én, alig egy hónappal a budapesti aláírás után, hivatalos sajtóközleményben adta ország-világ tudtára, hogy a Charta alkotmányellenes paragrafusokat és bekezdéseket tartalmaz és ellentétes a Köztársaság oszthatatlanságának, a francia nép
törvény előtti egyenlőségének és egységének eszméjével. A francia Alkotmány első és második
(1992-ben bekerült) cikkelyében foglaltak képezik egyébként az elfogadás legfőbb akadályát.
Az Alkotmánytanács megvizsgálta a 39 paragrafust, amelyet Franciaország ratifikálni akar és
ezeket összeegyeztethetőnek találta a hatályos alkotmánnyal. Ezzel szemben alkotmányellenes a

Preambulum azon kijelentése, hogy „valamely regionális vagy kisebbségi nyelv magánéleti és közéleti gyakorlásának joga... elidegeníthetetlen jog", valamint a II. rész 7. cikkének b és d pontjai.
Ezek a pontok ellentétesek az Alkotmány 1. cikkelyével, mivel speciális jogokat biztosítanak azon nyelvi csoportoknak, amelyek egy területhez köthetően beszélik az adott kisebbségi
nyelveket. De a 2. cikkellyel is ellentétesek, mert a közéletben lehetővé teszik egy, a franciától
különböző nyelv használati jogát. Ezek nagyon súlyos fenntartások, mivel a II. rész olyan alapelveket tartalmaz, amelyeket minden aláíró ország köteles a területén beszélt összes nyelvre
nézve elfogadni. Ez nem képezi válogatás tárgyát.
Felmerül ezek után a kérdés, vajon a Charta valóban ennyire alkotmányellenes, hiszen az
európai alkotmány szellemében készült. Jean-Marie Woehrling, jogászprofesszor, a Charta
egyik kidolgozója így nyilatkozik erről:
„Ha nekünk, franciáknak, nehézségeink vannak a Chartával kapcsolatban, az nem azért
van, mert a Charta alkotmányellenes, hanem mert az alkotmányunk nem éri el az európai alkotmány szintjét. Az Európa Tanácsban az új, csatlakozásra váró országok száméira alapfeltétel
a Charta aláírása. Felmerül tehát a kérdés: vajon Franciaország az érvényben lévő alkotmányával felvételt nyerne-e most az Európa Tanácsba vagy sem?... Valószínűtlen és elképzelhetetlen, hogy Franciaország, az emberi jogokat védő hagyományaival elkülönüljön Európától és a regionális nyelveket és kultúrákat elismerő minimális követelményrendszertől. " (v.ö.
www.ciep.fr. p. 14)
Pedig jelenleg úgy tűnik, hogy a kisebbség fogalmának nincs helye a francia jogrendszerben. Woehrling ezzel kapcsolatban frappánsan fogalmaz, szerinte ez olyan, mintha a munkanélküliség fogalmát száműznénk Franciaországból, hiszen mindenkinek alkotmányos joga a munkához való jog, ezért szükségtelenek a munkanélkülieket segítő intézkedések.
Az Alkotmánytanács döntése azonban nem mellékes Franciaország európai megítélése
szempontjából. Amennyiben ugyanis mégsem csatlakozik az aláíró országokhoz, könnyen egy
kalap alá vehetik a kisebbségi nyelvek elismerésének legfőbb ellenzőivel: Görögországgal,
Törökországgal és Szerbiával. Ezt pedig senki sem akarhatja komolyan Franciaországban. Mi
hát a megoldás? Természetesen az alkotmánymódosítás, amely lehetővé teszi a ratifikálást. De
ki kezdeményezze az alkotmány módosítását? Jospin és Chirac egymásra mutogatnak a döntés
nyilvánosságra kerülése után. Végül a miniszterelnök kéri az elnököt, hogy kerüljön sor az
alkotmány módosítására, annak ellenére, hogy pártjának tagjai között is akadnak ellenzői a
Chartához történő csatlakozásnak. A jobboldal még szenvedélyesebben tiltakozik, bár François
Bayrou, egykori oktatási miniszter az alkotmánymódosítás támogatói között van.
Végül 1999. június 24-én az AFP arról tudósít, hogy Chirac elnök elutasította az alkotmánymódosítás kezdeményezését. A kör bezárult. Ezzel együtt a francia médiában, legalábbis a
Charta-ügyben elszabadultak az indulatok.
4. Ratifikáció - pro és kontra
Jacques Chirac nyilvánosságra hozott nemleges válasza után a francia média, elsősorban a
sajtó, kiemelt helyen foglalkozik a Charta ratifikációja körüli polémiával. Míg a jobboldali sajtó
főként egyetértően és helyeslően nyilatkozik az elnöki döntésről, addig a baloldali sajtó inkább
a miniszterelnök mellé áll és egyre-másra közli a kisebbségi nyelvek elismeréséért kiálló cikkeket. A Le Monde pedig valahol a kettő között próbál egyensúlyozni és tárgyilagos maradni.
A köztársasági elnök és a miniszterelnök a sajtó hasábjain keresztül üzennek egymásnak, eltérő véleményeiket továbbra is fenntartva. A köztársasági elnök „nem kívánja kezdeményezni az alkotmánymódosítást, amely sérti a Köztársaság alapeszméit. Tökéletes elismerést
lehet biztosítani a regionális nyelveknek a kulturális örökség részeként anélkül, hogy a nemzet
egységét kétségbe vonnánk. A regionális nyelveket el kell ismerni és támogatni kell, okta-

fásukat önkéntes alapon kell fejleszteni. De az Európai Charta ennél tovább megy. "
(www.france.ouest.com)
Jospin sokkal rugalmasabb és a Charta ratifikálásával kapcsolatos véleményét továbbra is
hangoztatja:
„Az Európai Charta ratifikálása nem a Köztársaság elleni támadás, sem pedig a nemzeti
egység megsértése, és még csak nem is gyengíti a francia nyelv helyzetét, amely a Köztársaság
nyelve. " (www.france.ouest.com)
A sajtóban megjelent vélemények alapján azt mondhatjuk, hogy a franciák többsége osztja
ezt a mérsékelt és tárgyilagos véleményt. A miniszterek, parlamenti képviselők, különböző
ismert személyiségek, mind nyilatkoztak a témáról a sajtó képviselőinek. A belügyminiszter,
Jean-Pierre Chevènement például Franciaország balkanizálódásától fél a ratifikáció esetén, míg
Jack Lang, egykori kultuszminiszter attól tart, hogy az ország Európa sereghajtójává válhat, ha
nem csatlakozik a többi aláíró országhoz. Claude Allègre, oktatási miniszter egy interjúban
csalódottságának adott hangot az elnöki döntést követően és arra az újságírói kérdésre, vajon
Franciaország miért ismeri el olyan nehezen a regionális nyelvek különbözőségét és értékeit,
így válaszolt:
„Mert még mindig a napóleoni eszme és a III. Köztársaság eszméjének hatása alatt álhmk,
amelyet a régi katonai parancselvek határoztak meg: a háborúhoz katonákra van szükség, egyforma uniformist viselő és egyformán fegyelmezett katonákra. Ez az akár jakobinusnak is nevezhető szellemiség összetéveszti az egyenlőséget az egyformasággal. Pedig ez teljesen hamis:
az egyenlőség nem egyformaság, éppen ellenkezőleg. A különbözőség az egyenlőség és gazdagságforrása. " (www.france.ouest.com)
A Charta támogatói között híres írók, zenészek, sportolók, médiasztárok vannak, mint például Patrick Poivre d'Arvor, a breton származású újságíró és tévébemondó, akinek ez az egész
vita a XX. század eleji breton iskolát juttatja eszébe, ahol tilos volt „földre köpni és bretonul beszélni".
Azért az ellentábor sem tétlenkedett és például a Szabad Gondolkodók nevü szervezet
nagyszabású tüntetést szervezett 1999. december 11-én Párizsban, a Charta aláírása ellen és
honlapjukon még tiltakozó aláírásokat is gyűjtöttek.
Rengeteg véleményt lehetne idézni, pro és kontra, de a lényeg talán ennyiből is világosan
kivehető: az Európai Charta ratifikációja régi és mély sebeket tépett fel a francia társadalomban.
Franciaországban soha senki nem ismerte el nyilvánosan, hogy a politika hosszú ideig a kisebbségi nyelvek és kultúrák eltüntetését és lerombolását tűzte ki célul, állítja Jean-Marie
Woehrling. A nyelvtörvények ugyan időnként odavetettek egy-egy morzsát a kisebbségi nyelvek beszélőinek, de lényegében nem változtattak ezen a politikai szándékon.
Vajon Franciaország akar-e ezen valóban változtatni, vagy mindez színjáték csupán - ez a
kérdés egyelőre megválaszolatlan marad. Csak reménykedhetünk abban, hogy a következő időszak
francia nyelvpolitikájának mottója nem ez a Bruno Étienne által idézett frappáns gondolat lesz:
„Gyere testvérem, különbözőséged gazdaggá tesz engem, de neked is az lenne a legjobb, ha
minél előbb hozzám hasonlóvá válnál!" (Étienne, B./Giordan, H./Lafont, R. 1999:43)
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ÉVA ERZSÉBET

A nyelvpolitika a pragmatikus célok szolgálatában
1. Nyelvoktatás - nyelvi tervezés
1.1. Az Európa Tanács nyelvoktatás-politikai, alkalmazott nyelvészeti tevékenysége a 90-es
évektől kezdve hatással van a magyar nyelvpedagógiai közéletre is. Projektumai, nemzetközi
szemináriumai (Élő nyelvek Európai Központjának programjai Graz 1998.) az eredményesebb
idegennyelv-oktatás érdekében hozzájárultak ahhoz, hogy a jövő európai társadalmát többnyelvű, a más népek kultúrája iránt fogékony, az iránt érdeklődő, azt tiszteletben tartó, együttműködésre képes polgárok alkossák. Az európai eredmények hazai hasznosítása, beépítése a nyelvtanárképzésbe, az iskolai és az iskolán kívüli nyelvoktatásba napjainkban nélkülözhetetlen feladat. Az iskolai nyelvoktatás eredményes reformjának minden elkötelezett nyelvpedagógus és
nyelvtanuló részese, ezért fontos, hogy naprakész információink legyenek az európai nyelvoktatás-politika egészéről, az elért eredményekről, s a továbbhaladás mikéntjéről. Ehhez hasznos
segítséget kaphatunk az Európai dimenziók a hazai nyelvoktatásban című kiadványból, amely
az Európai fűzetek 4. része (Kahánné Goldman, Poór Z. 1999).
Az Európához való gazdasági, idegenforgalmi, politikai és kulturális közeledésünknek elengedhetetlen feltétele a nyugati nyelvek - angol, német, francia - ismerete, de logisztikai
szempontból - a környező országok munkalehetőségei miatt - a szláv nyelveké is, így az orosz
nyelv ismerete is nélkülözhetetlenné válik. Ezt erősíti meg Michel Candelier is, amikor a nyelvi
tervezésnél a különböző kritériumok szerepeltetésénél kiemelten fontosnak tartja a tanulást
elősegítő és felhasználható földrajzi közelséget, a már létező gazdasági, kulturális és politikai
kapcsolatokat (Candelier M., Batley E., Hermann-Brennecke G., Szépe Gy. 1999).
1.2. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az orosz, ukrán, szlovák, lengyel gazdasági kapcsolatok, a tudományos, technikai együttműködés, a kereskedelem, a turista utak, áttelepiilések,
munkavállalások, közös vállalatok, éttermek, szállodák, multinacionális üzletházak megnyitása
társadalmi igénnyé érlelték a szakmai nyelvtudást, így a szakmaorientált nyelvoktatás szükségességét. Ha a megye a gazdasági és a humán erőforrások tekintetében a nyugat kapujának a
szerepét tölti be, akkor az iskolai idegen nyelvek oktatásában megyénkben komoly szerepet kell
biztosítani a nyugati nyelvek mellett a szláv nyelveknek, így az orosz nyelv tanulásának is.
Térségünkben az orosz nyelvtudás a kelet-európai gazdasági kapcsolatokat is erősítheti, és
közvetítő szerepe lehet Európa többi országaival folytatott munkakapcsolatban. Ennek a szakmai kapcsolatnak a kialakításában azonban fontos szerepet kap a nyelvtudás minősége, a megfelelő szintű szakmai nyelvismeret. Ezért, mind a hazai mind az európai nyelvpedagógiai törekvésekben, valamennyi idegen nyelvből a szakmaorientált nyelvoktatás nagy jelentőséggel bír.
1.3. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a szabad nyelvválasztás óta az orosz nyelv is egyike a választható nyelveknek. Többnyire második idegen nyelvként szerepel, de előfordul az is,
hogy az általános iskolai tanulás helyett, középiskolai vagy szakiskolai kezdéssel tanítják a
nyelvet. Itt az ország keleti megyéjében, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a célnyelv országával határosan 3500 diák tanulja az orosz nyelvet általános és középfokú iskolatípusokban,
első vagy második nyelvként. Megnövekedett az igény az orosz, lengyel, szlovák nyelvtanfolyamok iránt, különösen a felnőtt nyelvtanfolyamok formájában, s egyre több az állami nyelvvizsgára jelentkezők száma, mivel a felsőfokú végzettség feltétele az államilag elismert nyelvvizsga megszerzése, mind a nappali, mind a posztgraduális képzésben. így a nyelvtanulási célok

kiszélesedésével a társalgási nyelv mellett a szaknyelv eredményes oktatására is egyre nagyobb
szükség van. Ezen a területen különös előnyt élveznek a szakközépiskolák, szakiskolák, ahol az
alapos szakmai ismeret jó szaknyelvi tudással is párosulhat.
1.4. Tanszékünk szoros munkakapcsolatban áll a Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakközépiskolával, ahol az orosz szakos hallgatóink a tanítási gyakorlataikat is végzik. Ebben az iskolában már integrált képzés folyik. A szakcsoportos oktatás
során képezik a boltosokat, szakácsokat, de a közös alapozás után a kereskedőket ráképzéssel
kereskedelmi technikussá, külkereskedelmi ügyintézővé, vám és reklámügyintézővé is képzik.
Átfogó áruforgalmi és marketing munkára készítik fel a diákokat úgy, hogy végzés után ipari és
mezőgazdasági vállalatoknál is alkalmazhassák őket.
1991-től két tanítási nyelvű idegenforgalmi tagozat is működik az iskolában, jelenleg a célnyelv német, de más idegen nyelv bekapcsolására is van lehetőség. A kereskedelmi-marketing,
és a vendéglátó-idegenforgalmi szakcsoportban az első idegen nyelv az orosz és az angol, vagy
a német és az orosz nyelv. A felnőttoktatásban résztvevő felnőtt dolgozók, az OKJ-s szakmák
tanulásánál is túlnyomó többségben választják az orosz nyelvet. A 9. és a 10. osztályos tanulók,
a 10. osztály végén alapvizsgát tesznek, s ezután folytathatják a szakközépiskolai tanulmányaikat. Az első új típusú alapvizsga ebben az évben volt először.
1.5. A Nemzeti alaptanterv az élő idegen nyelvek tanításánál főként a beszéd és az olvasási
készség fejlesztését részesíti előnyben, az íráskészség követelményrendszere alig különbözik a
korábbi tantervi ajánlásoktól. Az iskoláknak a helyi tanterveik készítésénél minden iskolatípusban figyelembe kell venni az iskola profilját, a szakmaspecifikus nyelvi képzést.
Mivel városunk a célnyelv országával határos, s így a gazdasági ügyintézés, munkavállalás,
áruszállítás, kereskedelem, bankügyletek s a közbiztonsággal kapcsolatos kérdésekben szinte
azonos mértékben van szükség a szóbeli és az írásbeli kommunikációs készségek fejlesztésére,
a szaknyelvi ismeret alkalmazására. A Nyíregyházi Főiskola Orosz nyelv és Irodalom tanszékén
az orosz szakos hallgatók nyelvi programjainak összeállításánál is figyelembe vesszük a szakközépiskolának és a gyakorlóhelynek a profilját s az ott folyó szakmaspecifikus nyelvi képzést.
A gyakorló iskolák szakvezető kollégáit a mentor tanárok továbbképzésén igyekszünk megismertetni a nyelvtanár szakos hallgatóink szakmaspecifikus tantárgyi programjaival, bekapcsoljuk őket a közös kutatási és a pályázati munkába, hogy naprakész információjuk legyen az idegen nyelvi nevelés és oktatás időszerű kérdéseiről, s hogy ők is érezzék szükségességét az elméleti ismeretek alkalmazásának a nyelvtanári gyakorlatuk során. Ezt szolgálja a nyíregyházi
Főiskola Orosz Nyelv és Irodalom Tanszéke által 2000 szeptemberétől meghirdetett pedagógus
szakvizsga is.
2. A szakmaorientált nyelvoktatás alkalmazott nyelvészeti

kérdései

2.1. A nyelv - ezen belül az idegen nyelv - rendszer, ebből választjuk ki a mondanivalónk
közlésére számos tényezőtől függően a nyelvi szinteket. Ezek a tényezők vonatkoznak a nyelv
használójára, valamint a nyelv használatára, alkalmazási területére, általános vagy speciális célú
információ közlésére, de az alkalmazás szóbeli vagy írásbeli módjára, formájára is. E tényezők
hatással vannak a nyelvhasználati stílusra is, pl. hivatalos stílus vagy magánjellegű levél stílusa. A nyelv speciális célokra való felhasználása nem korlátozható. A technikai haladás során
újabb kommunikációs helyzetek alakulnak ki, a hozzájuk kapcsolódó kifejezésekkel. Az utóbbi
időben a számítógépek a tömegkommunikáció, a kereskedelem fejlődésével új kifejezések jelentek meg, s ezáltal az idegen nyelv szakszókincse is kialakul, és folyamatosan gazdagodik.

Már több kísérlet irányult a szaknyelv fogalmának leírására, de a szakirodalom még mindig
adós a meghatározással. Lothar Hoffmann szerint a szaknyelv azon nyelvi eszközök összessége,
amelyet egy szakmailag körülhatárolható kommunikációs területen használnak, hogy biztosítsák a megértést az ezen a szakterületen tevékenykedő emberek között (Hoffmann, L. 1984).
Kurtán Zsuzsa az általánosan elfogadott szaknyelv fogalmat úgy értelmezi, mint a kommunikáció során a szakmai nyelvhasználat eszközét. Szerinte a szaknyelv valamely tudományág,
szakmai csoport nyelve, amely a valóságnak azt a részét tükrözi, amellyel az adott szakterület
foglalkozik, és ezen keretek között a szóbeli és írásbeli kommunikáció eszközéül szolgál (Kurtán Zs. 1997). A szaknyelv és az általános nyelv viszonyáról is többféle elképzelés él. Azzal
egyet értünk, hogy a szaknyelv nem pontosan felel meg a hagyományosan elfogadott követelményeknek, ugyanis minden szaknyelv átfedésben van legalább egy általános köznyelvvel.
Varantola csupán„munkaeszköznek" tekinti az általános nyelv, szaknyelv fogalmakat, nem
különböztetve meg egymástól a kettőt. A vizsgálatok azt mutatják, hogy inkább a nyelv alkalmazási szférája, tárgya a különböző, nem pedig maga a nyelv. Ugyanis a szaknyelv meghatározott nyelvi szinteket használ, s ezeket a nyelv egészének a rendszeréből választja ki. A szaknyelv használata az általános nyelvtől így abban különbözik, hogy a nyelvi szintek kiválasztása
és felhasználása valamely speciális szakmai kommunikációs cél megvalósítása érdekében történik. (Kurtán Zs. 1997).
A megújuló Európában a szakoktatásban is komoly követelménnyé vált a nyelvtanulás, hisz
feltétele a szakmai együttműködésnek. A legutóbbi felmérések értelmében a szakmaorientált
nyelvtanulás az egyik legdinamikusabban fejlődő területe az európai nyelvpedagógiai törekvéseknek (Poór, Z. 1999). így a szaknyelvi kommunikáció vizsgálata az idegen nyelv vonatkozásában is igen fontos és érdekes kutatási területté vált. Sajnos a szakközépiskolák, szakiskolák
szaknyelvet tanító pedagógusai szervezett formában kevés segítséget kapnak a nyelvpedagógiai
munkájukhoz, s ezeknek a szakjellegű iskolatípusoknak az idegen nyelv könyvei sem biztosítják a jól használható szaknyelvi anyagot a gyakorlati munkához. Fontosnak tartjuk, hogy a
nyelvtanárok szakmai segítséget kapjanak a szaknyelv oktatás alkalmazott nyelvészeti kérdéseihez, megismerjék és alkalmazzák a nyelvtudomány és társtudományainak állandóan fejlődő
és megújuló kutatásait.
2.2. A nyíregyházi orosz szakos hallgatók felkészítése az új nyelvoktatási követelményekre
egy kutatás tükrében. A nyelvianárképzési feladatok kapcsolatosak a szakmaorientált
idegennyelv-oktatás alkalmazott nyelvészeti kérdéseivel, különös tekintettel a kereskedelmi,
vendéglátóipari és idegenforgalmi szakos szakközépiskolai tanulók nyelvi tevékenységének a
fejlesztésével, a nyelvtanári munkára való felkészüléssel. így a gyakorlati képzés céljai több
síkon is megfogalmazhatóak, úgy mint:
• pragmatikus célok; a szaknyelvi kommunikatív kompetencia kialakítása
• kognitív célok; az interkulturális szemlélet érvényesítése a szakmaorientált nyelvoktatásban
• személyiségfejlesztő célok vonatkozásában; a nyitottság, tolerancia a másik ember iránt,
önállóság a nyelvtanulási folyamatban, nyelvi önképzés iránti érdeklődés felkeltése.
A célok eléréséhez a következő feladatok vezetnek:
• A Nemzeti Szakképzési Intézet által megfogalmazott szaknyelvi tantárgyi programok
elemzése:
• a kereskedelemben, a vendéglátásban, az idegenforgalomban
• szakközépiskolai és szakiskolai vonatkozásban.
• A nyelvtanulási motiváció vizsgálata az egyes iskolatípusokban.

• Interaktív folyamatok vizsgálata a szakmaorientált nyelvoktatásban: nyelvi viselkedés a
kommunikációs interakció során; a nyelvi eszközök megválasztása, alkalmazása. (A
vizsgálat egyik módja szükségletelemzés alkalmazása).
• A szaknyelvi vizsgák segédanyagának bővítése a fenti témakörökben.
3. A kutatás eddig elkészült gyakorlati

vonatkozásai

A feladatok teljesítése előtt egy helyzetelemzést végeztünk a megye egyik legnagyobb
szakközépiskolájában (Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola) videós szerepjáték formájában. A mintavétel célja a videotechnika produktív alkalmazása volt a szakmaorientált nyelvoktatásban. Azt kívántuk vizsgálni, hogy a szakmai kommunikáció során a tanuló az eredeti munkaterületén (áruház, szálloda, étterem) hogyan viselkedik idegen nyelven a kommunikációs interakcióban. Nyelvi felkészültsége milyen arányban van a
szakmai tudásával. így a tanórán elsajátított, és önállóan elkészített beszédgyakorlatokat kivittük a tanulók szakmai gyakorlatainak színhelyére a szállodába, az étterembe, az áruházba valamint bekapcsoltuk az idegenforgalmi tevékenységbe.
1. Az első felvétel Az én iskolám címet viselheti, ahol a tanulók bemutatták iskolájukat
orosz nyelven, ismertették az egyes szakmákat, a szakmai tantárgyakat és szóltak a nyelvtanulás
jelentőségéről.
2. A második felvétel az Ózon Panzióban készült, ahol a vendéglátóipari szakközépiskolai
és a szakiskolai tanulók a szakmai gyakorlataikat is végzik. Eredeti színhelyen történt a szerepjáték társaikkal, a téma a vendég fogadása, a recepciós szolgálat, a szoba bemutatása, a vendég
kéréseinek teljesítése (szolgáltatások a szállodában, telefon stb.) volt.
3. A harmadik felvétel az étteremben történt, ahol a pincérnő és a vendég kommunikációjára került sor (a vendég fogadása, a rendelés felvétele, étel, ital ajánlása).
4. A negyedik felvétel a kereskedelmi szakmában tanuló szakmunkások szerepjátékáról
készölt a Nyírfa Áruházban, ahol szintén a szakmai gyakorlataikat végzik a szakmunkás tanulók. A feladat az áruház bemutatása volt, az egyes osztályok és a szakdolgozók megnevezése,
ami egyébként a szakmai alapvizsga követelménye is. A szituációs beszélgetések a méteráru, a
fehérnemű, a konfekció és a műszaki osztályokon történtek. Itt lehetett a legjobban érezni, hogy
a feladatot tudják a tanulók, a szakmát ismerik, de annak az idegen nyelvi produkcióját már
gyengébben teljesítették. (A szakiskolai osztályokban csak heti 2 óra az idegen nyelv oktatása.)
5. Az ötödik felvétel az idegenforgalmi tagozat munkája alapján orosz nyelven mutatta be
Nyíregyháza város nevezetességeit, egy külföldi turista csoportot szimulálva.
6. A hatodik felvétel a kereskedelmi technikus tanulóknál (12. évfolyam) az idegen nyelvi
levelezés ügyintézés témakörében történt a tanirodában, ahol a kereskedelmi ügyintézést tanulják a szakmai tantárgyakból. Oroszul az irodában címmel a taniroda szerepét kívántuk bemutatni az idegen nyelvek oktatásában is. Itt jó lehetőség nyílt arra, hogy a szakmaorientált nyelvoktatás különböző lehetőségeit bemutassák a tanulók. Az első részben egy tanuló a megye földrajzi közelségére utalt a célnyelv országával kapcsolatban, de felhívta a figyelmet a környező
szomszédos országok nyelvhasználatának fontosságára is, így a szláv nyelvek szerepére itt az
ország keleti részén. A második részben az Oroszországgal, Ukrajnával közös kereskedelmi
kapcsolatokra építve a reklámok szerepéről hallottunk, azok nyelvi jellegzetességeit illusztrálva.
A harmadik részben az üzleti levelezés formái, a levéltípusok bemutatására került sor, így a
szakmaorientált nyelvoktatás írásbeli interakciójára, annak a taníthatóságára irányult a figyelem. A negyedik részben a hivatalos ügyintézés telefonon történt, itt a célunk a telefonálással
kapcsolatos legfontosabb kifejezések szituatív alkalmazása volt. Ennek a szerepjátéknak az
értékét az írásbeli és a szóbeli üzleti kommunikáció lehetőségeinek a bemutatása adta a valós
hivatali szituációban, az irodában.

A videos szerepjáték elemzése során igen széleskörű tapasztalatot szereztünk a szakmaorientált nyelvoktatás és nyelvtanulás vonatkozásában, amelyek hasznosak lesznek nyelvtanárnak,
nyelvtanulónak egyaránt, de jó visszajelzés ez a nyelvszakos főiskolai hallgatók részére is, akik
ezekben az osztályokban végezik tanítási gyakorlataikat. Az elkészített felvételek elemzésénél
fontos szerepet kapott: a szereppel való azonosulás, a szándék megvalósítása, a problémahelyzetek megoldása, s ezt követte a kommunikációs stratégiát vizsgáló mozzanatok, a folyamatosság, a nyelvhelyességi kérdések (a kiejtés, az intonáció, a szituációadekvát nyelvhasználat,
szóhasználat és a szerkezeti pontosság).
A szakmaorientált nyelvoktatás alkalmazott nyelvészeti kérdései mind a nyelvet oktató tanár, mind a felhasználó, a nyelvtanuló számára nélkülözhetetlen. A szaknyelvi kommunikáció
interaktív folyamatában a szaknyelvtanítás-tanulás lingvisztikai, szociolingvisztikai kompetenciája mellett céllá válik a nyelvi eszközök beszédszándékok szerinti felhasználása, a szövegszerkesztési kompetencia kialakítása is. Mindezek tanítására, kutatására egyaránt szükség van.
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KOLLÁR A N D R E A

Sauris, egy többnyelvű közösség a nyelvpolitika és a nyelvhasználat
tükrében
Amikor Magyarországon az itáliai nyelvpolitikáról beszélünk, leginkább Dél-Tirolról, a
tartomány autonómiájáról, s a tiroliak anyanyelvének védelméről esik szó. Erdély problémájának tárgyalásakor is gyakran emlegetjük Trentino példáját, utalva arra, hogy Olaszországban
már évtizedek óta rendezték a kisebbségek ügyét. Az igazság azonban az, hogy Itáliában 1999ben született meg az a rendelkezés, mely az ország területén élő őshonos kisebbségek nyelvi és
kulturális jogait törvénybe foglalta.
A dél-tiroli közösségen kívül Olaszországban még négy német csoportot tartunk számon;
mokéneket, cimbereket, alemannokat és karintiaiakat. A karintiai németek Friuli és Veneto
tartományban, az ország észak-keleti részén élnek. Igen kicsiny lélekszámú csoportról van szó,
amely azonban máig megőrizte anyanyelvét és kultúráját. A legjelentősebb települések, ahol a
német dialektust beszélik, Timau, Sappada és Sauris.
Az említett falvak közül Sauris, vagy német nevén Zahre a legkisebb; lakosainak száma
nem haladja meg az ötszáz főt. Saurist a szakirodalom nyelvszigetként említi,1 mivel a telepesek a falu alapítása óta nem érintkeznek az anyaországgal. Sauris lakóinak ősei a XIII. században érkeztek a területre, s házaikat Carnia legmagasabb pontjára építették. Az 1000-1400 méter
tengerszint feletti magasság valóban elszigeteltséget jelentett, hiszen egészen 1934-ig nem vezetett út a faluba, aszfaltozott országutat pedig csak a hatvanas években építettek. A legközelebbi lakott hely, Ampezzo 8-12 óra járásra található, sokan azonban szamárháton közlekedtek.
A település különleges földrajzi helyzete egyszerű magyarázatul szolgál arra, hogy az ősök
nyelve és kultúrája miért maradhatott fenn szinte érintetlenül Saurisban. Azonban a helyi dialektus mellett a faluban mindenki kitűnően beszél olaszul, és a legtöbben használják a friuli
nyelvet is. A háromnyelvűség leginkább a hetven év feletti generációnál figyelhető meg.
A jelenség több okkal is magyarázható; elsőként vizsgáljuk meg a közösség gazdasági életét.
A XX. század második feléig a kereskedelmet az árucsere jellemezte. A saurisi asszonyok
nagy vesszőkosarakkal a hátukon indultak útnak; sajtot, túrót, kolbászt, káposztát és savanyú
káposztát kínáltak, és gyümölcsöt, zöldséget, babot, olajat, sót, és fűszereket vásároltak. Az
élelmiszereken kívül meg kell még említenünk a textilipart és a fafeldolgozást, melyek egészen
napjainkig meghatározták a falu életét.2 A XIX. század végétől azonban a textilipar válságba
jutott, a termelés a városokba helyeződött át, így a település már nem biztosított elegendő lehetőséget a megélhetésre. Korábban is jellemző volt, hogy a férfiak a téli időszakban más falvakban, esetleg külföldön dolgoztak, a XX. század elejétől azonban megindult az elvándorlás,
melynek eredménye az, hogy a népesség ma már nem éri el a XVIII. századi szintet sem. A
nyilvántartásokból kiderül, hogy míg kétszáz évvel ezelőtt 470 lakosa volt a településnek, és a
XIX. század második felében 800-ra emelkedett az összlakosság, az 1960-as évektől kezdve
azonban népességcsökkenés figyelhető meg; 1970-ben már alig 600 személyt tartanak számon,
1980-ban 500-at, 1990-ben csak 474-et, az új évezred elején pedig alig 400 állandó lakost
számlál Sauris.3 Az igazi probléma a falu elöregedése; Sauris óvodájába és általános iskolájába
(ahol csak alsó tagozat működik) az 1999/2000. tanévben mindössze 16 gyerek járt.
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A demográfiai tendenciák és a gazdasági nehézségek elemzésénél sokkal összetettebb kép
bontakozik ki a nyelvhasználat tanulmányozásakor. Norman Denison, a település leghűségesebb kutatója Saurist valóságos paradicsomnak, nyelvi laboratóriumnak hívja, hiszen mint
mondja, „itt koncentrált formában olyan viselkedésminták, nyelvi folyamatok és struktúrák
találhatók, melyeknek leírása egy szociolingvista egész életét is kitöltheti." 4
Denison szerint a sokrétű nyelvi helyzetből adódóan a kutató Saurisban rendkívül sokféle
szempont szerint vizsgálódhat. Először is felmerülhet a többnyelvűség vagy plurilingvizmus,
illetőleg a pluriglosszia fogalma. A faluban beszélt három nyelv kölcsönhatásának kapcsán
tanulmányozható az interferencia, a code-switching, sőt foglalkozni kell a nyelv helyettesítésével, az esetleges nyelvhalállal. Érdekes lehet a nyelvi kompetencia, a sokat vitatott szemilingvizmus kérdésköre, de a többnyelvű környezetben lezajló nyelvelsajátítás is problematikus,
mint ahogyan a nyelvtervezés és az oktatás is vizsgálható.
Most mindössze arra szorítkozunk, hogy röviden bemutassuk a nyelvhasználat legfőbb jellemzőit, valamint a helyi és az országos nyelvpolitika törekvéseit, különös tekintettel az általános iskola kísérleti programjára.
A saurisiak nyelvi repertoárja a sauranóra (azaz egy bajor-karintiai nyelvjárásra), a friulira
és az olaszra épül. A friuli nyelv elsősorban a környező falvak lakóival való érintkezésben
használatos, különösen az árucsere lebonyolításában volt és van ma is szerepe. Az olasz standardot még a legidősebb korosztály is kitűnően beszéli, bárminemű interferencia nélkül. Ennek
az a magyarázata, hogy az ország 1861. évi egyesítése után megindult az italianizáció, melynek
értelmében az iskolákban bevezették az olasz nyelvű oktatást. A helyi dialektus ugyanakkor
megmarad az egymás közötti kommunikáció eszközének, még a falun kívül is. Ha a saurisiakat
identitásukról faggatjuk, kiderül, hogy ők elsősorban saurisinek érzik magukat, semmiképpen
sem németnek, sokkal inkább olasznak. A nyelvi kompetenciára a heterogenitás jellemző, az
interferencia pedig a magasabb presztízsű nyelvek felől az alacsonyabb presztízsűek felé hat.
Denison szerint a legtöbb fiatal esetében a helyi dialektust illetően már langue nélküli paroleról, kompetencia nélküli performanciáról beszélhetünk. 5
Az anyanyelv eróziója immár véglegesnek tűnik, s talán későn érkezik az állami segítség,
melyet az 1999. évi törvény garantál. A rendelkezés szerint, ha a kisebbségi csoportok tagjainak
15 százaléka indítványozza, a különböző településeken a közigazgatásban és az oktatásban
bevezethető a kisebbségi nyelv használata. Mindehhez az állam megfelelő anyagi hátteret biztosít. E törvény létrejötte egy majdnem negyedszázados előkészítő munka eredménye, ugyanakkor a. parlamenti végszavazás után sem csitultak el a témával kapcsolatos viták. A legtöbben
arra hivatkoznak, hogy a Saurishoz hasonló kicsiny közösségek támogatása túl nagy áldozatvállalást követel az ország részéről, nem is beszélve arról, hogy a dokumentum sok esetben a
mindennapi kommunikációból már kiszorult nyelvek feltámasztását célozza.
Raffaele Simone például az egyik olasz nyelvészeti szaklapban a következőket írja: „Politikai szempontból csak látszólag előnyös védeni és terjeszteni a kisebbségi nyelveket (...) ez a
törvény valójában olyan nyelvek védelmét szorgalmazza, melyek létét senki sem fenyegeti.
Gyakorlati szempontból pedig fel kell tennünk a kérdést, hogy vajon van-e értelme annak,
hogy az oktatásban a kisebbségi nyelvet használjuk.
Végül nyelvi szempontból azt gondolom, hogy talán sokkal fontosabb lenne, hogy az időt,
az energiát és a pénzt az idegen nyelvek oktatására fordítsuk." 6
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A kisebbségek képviselői természetesen egészen máshogyan vélekednek a kérdésről. Nemcsak népszokásaikat, hagyományaikat, folklórkincsüket szeretnék megőrizni, hanem nyelvüket
is. Ezért született a Progetto Sauris, melynek része egy anyanyelv-megőrző program. A nyelvtanítás mellett nagyon sok új kezdeményezésről számolhatunk be Saurisban. Többek között újra
működik a könyvtár, s egy önkormányzati épületben etnográfiai kiállítást rendeztek be. A következő években nyelvi laboratórium indítását tervezik, ahol egy olyan archívumot hoznak létre,
mely a falu népdalkincsén kívül mesék, történetek felvételeit is tartalmazni fogja, természetesen
saurisi nyelven. A település vezetői azonban nem szeretnék pusztán múzeummá átalakítani szülőhelyüket, hiszen a falu túlélése a munkahelyek számától függ elsősorban. A hagyományos iparágak mellett néhány évvel ezelőtt egy húsfeldolgozó üzem is létesült, és a saurisi sonka manapság már az egész tartományban híres. Évente kétszer rendezik meg a soka-ünnepet, ahol a vidék
hagyományos ételeit kínálják. A hegyi és falusi turizmus népszerűsége is kedvező hatást gyakorol, annál is inkább, mert Sauris több sípályát is épített az utóbbi években.
Térjünk azonban vissza a nyelvoktató programhoz. A helyi dialektushoz való pozitív viszonyulás az utóbbi évtizedekben figyelhető meg újra. A hatvanas-hetvenes években inkább
„elfelejtették" anyanyelvüket a fiatalok, hiszen a közeli Tolmezzóban és Ampezzóban, ahová az
általános iskola felső tagozatának megkezdésekor kerültek a kisdiákok, társaik kigúnyolták őket
dialektusuk furcsasága, idegensége miatt, és káposztaevőknek (mangiacrauti),
káposztásoknak
(crautini) csúfolták a saurisiakat. Ez utóbbi elnevezés hangalakjában azonnal felismerhető az
olasz cretini, együgyű, buta szóhoz való hasonlóság. Az otthoni környezetből kiszakadt gyerekek éppen ezért nem szívesen beszéltek anyanyelvükön. így történt ez például a nyelvoktató
program mostani vezetőjével, Novella Petrisszel is, aki első nyelvként a saurisit tanulta, később
azonban évekig csak olaszul beszélt. Miután tanítói képesítést szerzett, felnőttként visszakerült
szülőfalujába, ahol már Ferrante Schneider, egy lelkes tanár a helyi dialektusra tanítgatta a
gyerekeket. Mostanra Novella átvette munkáját, és ő vezeti az iskola Olaszországban is egyedülálló kísérleti programját.
A tantervet az olasz Közoktatási Minisztérium még a kisebbségvédelmi törvény létrejötte
előtt elfogadta. Ez valószínű annak volt köszönhető, hogy a falu iskolás korú gyermekeinek
szülei és a helyi vezetők mindegyike aláírta a tervezethez csatolt kérelmet. Az anyanyelvi program már évek óta működik. Alapja az, hogy nem a standard németből indul ki, hanem a helyi
dialektusból, s heti négy tanórában a gyerekek az óvodától az alsó tagozat végéig tanulják a
nyelvet, a népdalokat, ismerkednek a helyi szokásokkal és a régi mesterségekkel. A programot
támogatja az Udinei Egyetem is; több oktató vesz részt a tankönyvek és a különböző oktatási
segédanyagok kidolgozásában. Itt is meg kell említenünk Denison professzort, aki a saurisi
nyelv szótárát készíti, valamint nyelvtervezö munkát is végez, hiszen a helyesírással és a nyelvújítással kapcsolatban felmerülő különféle kérdésekben rendszeresen konzultál a tanítókkal.
Jóllehet a demográfiai adatok és a gazdasági folyamatok azt sejtetik, hogy Saurisnak kevés
esélye van a túlélésre, és ma még azt sem lehet tudni, hogy az iskolakísérlet sikerre vagy kudarcra van-e ítélve, a falu lakóival folytatott beszélgetések során azonban kiderül, hogy a nyelv
és a kultúra iránt érzett szeretet itt olyan erős, hogy az talán rácáfolhat a közgazdászok és a
szociológusok minden jóslatára.

KOLOSZÁR IBOLYA

A felsőőrvidéki magyarok
Az első világháború végén (1919 szeptemberében) Ausztriával kötött Trianoni Békeszerződés értelmében a nyugat-magyarországi részt Ausztriához csatolták. A terület átadása körüli
bonyodalmak miatt azonban a határvonal megállapítása csak 1922. dec. 19-én fejeződött be. A
Trianoni Békeszerződés, majd a soproni népszavazás és a későbbi határigazítás együttes eredményeként három magyar vármegyéből összesen 4010 km2 terület került Ausztriához :
Vármegye
Moson
Sopron
Vas

Járás
Nezsider
Felsőpulya, Kismarton, Nagymarton
Felsőőr, Németújvár, Gyanafalva

Az elcsatolás 327 települést, 285 000 lakost érintett.
Az egyesítéskor a magyar nyelv használatát semmilyen intézkedés nem korlátozta, sőt a
beköltöző német anyanyelvűek, különösen az iparosok, kereskedők általában elég jól meg is
tanultak magyarul. Szoros maradt a kapcsolat az anyaországgal, Felsőőr környéke elsősorban
Szombathellyel, Felsőpulya és környéke Kőszeggel tartott fenn szoros kapcsolatot. Közös burgenlandi-nyugat-magyarországi hetilap is jelent meg Hétfő címmel. Sokan továbbra is Magyarországrajártak középiskolába, valamint élénk sportélet állt fenn a két terület között.
A németesedés folyamata már 1938 előtt fokozatosan megindult, de a magyar kisebbség
helyzete Ausztria hitleri megszállása után vált nehezebbé, ez elsősorban az iskoláztatás területén
okozott bonyodalmakat, a német nyelvű oktatás szorgalmazásával. A neveket németül kezdték
vezetni az anyakönyvben, így lett Szabó Jánosból Johann Szabó, Alsóörből Unterwart, 1926-tól
két nyelven készültek a jegyzőkönyvek, 1933-ban pedig a német lett a hivatalos írott nyelv.
A külső kapcsolatok fenntartása egy elszakadt népcsoport számára életbevágóan fontos lehet. Burgenland esetében súlyos veszteség volt, hogy a magyar határt 1948 után lezárták, a
kapcsolattartás legelemibb szintje sem volt többé biztosított. Ma az itt élő magyarság kisszámú,
asszimilációtól sújtott közösség. Becslések szerint az ausztriai magyarok száma 70.000 fő, a
burgenlandiaké maximum 10.000 fő, a bécsi magyarok körülbelül háromszor ennyien vannak.
A felsőőri népszigetet 4 község alkotja: Felsőőr, Alsóőr, Őrisziget és Vasjobbágyi.
Felsőőrről és Alsóőrről az 1970-80-as években szociológiai, szociográfiai, antropológiai
leírásokat készített Gál Zsuzsa és Sozán Mihály.
Gál Zsuzsa egy nyelvészeti jelenség, a nyelvváltás alapján írja le a hagyományos paraszti
értékrend és kultúra felcserélödését a városi civilizációval, a hozzátartozó viselkedésmintákkal
és a nyelvválasztással.
Sozán Mihály gazdaságszociológiai elemzéseket végzett, a helyi gazdaság és a hatalom
kapcsolatát tanulmányozta.
Őriszigetről Kovács Márton háború előtti felmérése és Éger György 1989-es kutatása érdemel különös figyelmet, amely főként a falusi életmód és az etnikai identitás dimenzióit mutatja be.
így tulajdonképpen komplex társadalomtudományi szemléletű kutatások állnak rendelkezésünkre, amelyek a burgenlandi falusi magyar társadalom közelmúltját és jelenét vizsgálják.
A II. világháború után felerősödött a paraszti gazdálkodás válsága, ill. az elvándorlás. Egyre többen választották a mezőgazdaság helyett az ingázást, elsősorban Bécsbe, Grazba, Kis-

martonba. Felsőőr társadalmi hierarchiájában a II. világháború után az őslakos magyar paraszti
lakosság vált a legalacsonyabb, legszegényebb réteggé. És mivel a helyi lakosságból csak a
magyar csoport foglalkozott mezőgazdasággal, a magyar nyelv a parasztok körében őrződött
meg leginkább. Különösen érdekes, hogy a magyarról német nyelvre váltás egyben a tradicionális paraszti és a modern munkáslét közötti kulturális kontrasztot is szimbolizálja. A magyar
nyelv elvesztette 1921 előtti, valamint a két világháború közötti presztízsét és fokozatosan a
parasztság jellemzőjévé vált, miközben a német a helyi elit és a munkásság nyelvévé lépett elő.
Ezek a folyamatok Alsóőrön és Őriszigeten a falusi környezet miatt kevésbé látványosan, ill.
később és másként éreztették hatásukat. Egy 1989-es Őriszigeten végzett szociológiai felmérés
szerint a „burgenlandi magyarság saját ill. organikus értelmiség nélküli csonka társadalom". A
fiatalok ingáznak, segéd, betanított, szakmunkát végeznek a városokban, az idősebbek a faluban
paraszti tevékenységet folytatnak.
1000 éve anyanyelv itt a magyar, közel 500 éve „nyelvi sziget" ez a hely, amely elsősorban
német anyanyelvüekkel van körülvéve. Sok a kétnyelvű (eredetileg német/magyar anyanyelvű)
lakos, ami mindenképpen megkönnyíti a kommunikációt. Az 1920-as osztrák népszavazáskor
3138 fö, az 197l-es népszavazáskor már csak mindössze 1486 fő vallotta magát magyar anyanyelvűnek. Ez arra enged következtetni, hogy a kétnyelvűségből egyre inkább a német egynyelvüség irányába halad a nyelvválasztás. Sajnálatos, hogy a különböző években (1900, 1910, 1923,
1934, 1951, 1961, 1971, 1981) végzett népszámlálások alkalmával eltérő kérdéseket tettek fel (az
anyanyelvre, ill. a használt nyelvre vonatkozóan), így nehezen hasonlítható össze az eredmény.
Gál Zsuzsa Felsőőrön végzett kutatásokat arra vonatkozóan, hogy a helyi lakosok melyik
nyelvet, melyik dialektust használják egy adott szituációban, mely esetekben tarkított a magyar
beszéd német elemekkel, mikor választják a beszélők a német nyelv helyi dialektusát
(Umgangssprache), vagy mely esetekben döntenek a hivatalos (Standard Deutsch) használata
mellett. Természetesen nem minden helyi lakos ismeri és használja az összes változatot, de pl. a
35 év alattiak, ha szükséges, elég jól beszélik a hivatalos osztrák német nyelvet, nem tudják
azonban, miben tér el a helyi magyar a hivatalos magyar nyelvtől.
Az idősebb generációról, akik magyar oktatást kaptak a fonetikai, grammatikai interferenciák alapján azonban szinte azonnal megállapítható a kétnyelvűség, csak a helyi német dialektust beszélik, a hivatalos osztrák német változatot nem ismerik. Nagyon gyakori jelenség kétnyelvű embereknél, hogy átvesznek rövid szavakat, vagy kifejezéseket magyar ragokkal, magyar fonetikával látják el a német szót (pucol - putzen, curükkol - zurück), így sok olyan szó is
bekerül a beszédbe, amelyet az átlag magyar ember nem használ. Különösen a fiatalok használnak sok német szót magyar végződésekkel ellátva.
Nehéz feladat annak meghatározása, meddig marad egy mondat magyar, függetlenül a sok
német szótól, olyan esetekben például, mikor a végződések, a nyelvtani elemek magyarok, a szó
pedig német eredetű.
Pl. „Ausflugra jemehettünk e betrieb által.
Blitzült ez apparat.
Dzsere má' besuchunyi!
Orvos nem vut, az Unger nem vut Dienstbe."
Természetesen az itt lakók jól tudják, hogy így beszélnek, jellemzője ez a felsőőri magyar
beszédnek, vigyáznak is, csak egymás között használják ezt a nyelvet. A sok nyelvváltás egyben azt is mutatja, hogy a felsőőriek osztrák környezetben élnek, a modernizációval, gépekkel
kapcsolatos szavak csak németül jutnak el hozzájuk.
Pl.: „Vüd eszt e Kühlschrankba.
Misz te is e Modeschauba?
Tizezer silingír kapok edzs szip Farbfernsehnt."

Érthető, hogy sok német szót használnak az intézményekkel, oktatási létesítményekkel,
joggal kapcsolatban, még akkor is, ha ismerik ezek magyar megfelelőit.
Pl.: „Az mindig mesili hodzs neki olyan nehiz vut ott e Berufschulba.
Medzs Franciaországba, hát udzsis e Chef]ive.
Nem fizeti az Alimentet a dzsereknek, osztán bezárják."
Sok esetben a töltelékszó németül kerül a magyar mondatba.
Pl.: „ Azon a tájon überhaupt nincs reformátusság.
Hát szebb lakás schon, mint ahun te laksz.
Hát persze megtanulja az ember, hát sowieso nem olyan nehéz."
Sajnos a magyar nyelvet sok esetben asszociálják a paraszti léttel, az idősebb korosztállyal.
Régen vonzó volt egy fiatal lány számára, ha nagy földterülettel rendelkező férjet talált. Ma egy
idős paraszt szavai szerint „Jezek e paraszt leginek nem kapnak nüt!"
Már nem a földbirtok nagysága, sokkal inkább az anyagi javak a ház, autó, öltözködés, hétvégi szabadidő, társasági élet a mérvadó. A fiatal lányok is inkább szakmát tanulnak, minthogy
otthon gazdálkodjanak. A magyar nyelv használatának választása szolidaritást fejez ki a régi
életmóddal, az új szimbólumok (pénz, szakma, anyagi javak) megjelenésével a német nyelv
javára tolódik el a nyelvválasztás, a német nyelvé a jövő. A vegyes házasságokban a szülők ma
már arra is ügyelnek, hogy a gyerek német beszédébe magyar dialektus ne keveredjen.
Gál Zsuzsa egy évet töltött Felsőőrön, ahol érdekes kutatásokat végzett arra vonatkozóan is,
mely esetekben melyik nyelven szólal meg a kétnyelvű beszélő. A legfiatalabb korosztály számára a vallás az utolsó kapocs, a nagyszülőkkel felük, a szülőkkel már csak harmaduk beszél magyarul, baráti körben is csak alkalmanként használják a magyar nyelvet. A felmérés 32 magyar anyanyelvű helyi lakost érintett. A szülők generációjából már sokan német nyelvű misére járnak, a
szülőkhöz zömmel magyarul, kis százalékban mindkét nyelven beszélnek. Ugyanazok a szülők,
akik a gyerekekkel már 37%-ban németül beszélnek, az idősebbekkel, a szülőkkel magyarul társalognak. Minél személytelenebb egy kapcsolat, annál valószínűbb az államnyelv használata.
Az idősek anyanyelvüket használják az élet fontos területein, de az unokákhoz gyakran
németül szólnak, csak 16%-uk beszél az unokákhoz magyarul, 47%-uk magyarul is, németül is.
Az orvosnak minden esetben magyarul mondják el panaszaikat.
Az adatfeldolgozás 30 évvel ezelőtt készült, azóta sajnos a nagyszülők száma kevesebb lett,
az új generáció tagjainak száma pedig remélhetőleg nőtt. Ha most elkészítenénk egy hasonló
kimutatást, valószínűleg az 197l-es adatoknál szomorúbb képet kapnánk.
Burgenlandban 1938 után megszakadt a magyar nyelvű oktatás folyamatossága.
1945 után lett volna lehetőség, hogy a magyar iskolák újból megnyíljanak. Csakhogy addigra már a magyar tanítók nagyon megöregedtek, akik újak jelentkeztek, tudtak ugyan magyarul, de nem volt képesítésük. Mióta Burgenland létezik, ugyanis sohasem volt magyar tanítóképzés. 1945 után - főleg 1956-ban - sokan emigráltak Magyarországról Ausztriába, de a „vasfüggöny" közelsége miatt a legkevesebb magyar emigráns Burgenlandban van. Az összes többi
osztrák tartományban több magyar emigráns van, mint itt. A „vasfüggöny" hermetikus elzártságot okozott az anyaországtól.
Csak a legutóbbi időkben lehet fakultatív tárgyként magyarul tanulni, de ez nagyon kevés.
Nemhogy megismernék a magyar kultúrát, a magyar történelmet, még olvasni sem tanulnak
meg heti pár órában. Ez nagyon különbözik az erdélyi, délvidéki, felvidéki, kárpátaljai magyar
oktatásban, ahol legalább megtanulnak magyarul olvasni, és megismerik a magyar irodalmat.
Pedig az Osztrák Statisztikai Hivatal kimutatása szerint a Burgenlandban élő magyarok a lakosságban képviselt arányukhoz képest sokkal magasabb iskolai végzettséggel rendelkeznek, mint
a horvát vagy a német nyelvű lakosok. Az értelmiségi állásokat jórészt magyarok töltik be,
magas a magyar anyanyelvűek száma a jogi, egészségügyi, oktatási, kutatási területeken. Kiug-

ró a népességben az egyetemi, főiskolai, gimnáziumi végzettséggel rendelkezők száma. A magyar anyanyelvűek arányukhoz képest háromszor annyian szereznek diplomát, mint a németek,
és majdnem ötször annyian, mint a horvátok.
A bécsi adatok is hasonlóképpen kedvezőek a magyarság számát tekintve. Eszerint az ott élő
németek 3,29%-a, a csehek 2,7%-a a magyarok 6,5%-a diplomás. Az országon belül a burgenlandi lakosság átlagos iskolai végzettsége alacsony, de ezen belül magyarok részaránya magas.
A burgenlandi nemzetiségek iskolai végzettsége

egyetem
gimnázium
szakközépisk.
szakmunk.k.
ált. és egyéb szakisk.

átlag
100%
100%
100%
100%
100%

németek
100%
98%
100%
100%
99%

horvátok
64%
87,5%
88%
90%
109%

magyarok
314%
229%
117%
106%
93%

Burgenland egyes iskoláiban - a törvény szerint - a tanítás az állam és a kisebbség nyelvén
egyaránt történhet akkor, ha a legutolsó népszámlálás alapján egy község lakossága több mint
30%-ban a kisebbséghez tartozik. Ezek az ún. vegyes tannyelvű iskolák. Ha 30% alatt van a
kisebbség aránya, akkor az állam nyelvén tanítanak, de szabadon választott tárgy lehet a magyar
nyelv. Sem Alsóőrben, sem Felsőőrben nem éltek ezzel a lehetőséggel, nem a magyar az oktatás
nyelve, heti 3 órában tanulnak a diákok magyarul, a hitoktatás pedig kétnyelvű.
Említésre méltó, hogy Burgenlandban más német nyelvű községekben kezdik a magyar
nyelv tanítását, míg a magyar falvakban, ahol pedig lehetséges lenne az anyanyelvi oktatás,
ennek ellenére csak heti 3 órában oktatják a magyart, miközben az iskolai törvény lehetővé
tenné a kétnyelvű oktatást.
A kétnyelvű nyolcosztályos gimnázium Felsőőrön 1992-ben nyílt meg. Tavaly 12 fiatal tett
sikeres érettségi vizsgát. Szeptembertől már huszonötén kezdték meg tanulmányaikat itt. Az
osztrák kormány 1999. október elsején hozott rendelete értelmében a négy felsőőrvidéki településen - Felsőőrön, Alsóőrön, Felsőpulyán és Őriszigeten a német mellett a magyar is hivatalos nyelv lett. Eddig csak a horvátoknak biztosították ezt a jogot, azokban a városokban és falvakban, ahol számarányuk elérte az alkotmányban rögzített mértéket. Ez a gyakorlatban azt
jelenti, hogy kérésre a közhivatalokban, a bíróságokon, a rendőrségen, az állami intézményekben a hivatalos ügyekben a némettel egyenértékűként használható a magyar nyelv, ha szükséges, tolmács segítségével. Azokon a településeken, ahol a lakosság 24%-a a magyar népcsoporthoz tartozik, lehetőség nyílt magyar nyelvű helységnévtáblák elhelyezésére is.
A „legmagyarabb" faluban, Alsóőrön (Unterwart) él dr. Galambos Ireneusz atya, a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület ismert és elismert szellemi vezetője. Kúriája valóságos szellemi műhely. Itt tartják foglalkozásaikat a néptáncegyüttesek és más művészeti csoportok, vendégszoba, könyvtár és egy szerkesztőség is működik itt. Az ő vezetésével tevékenykedik az
Őrvidéki Magyar Intézet, amely a kulturális munka összefogását, és az évtizedek óta zajló
helytörténeti tudományos kutatások koordinálását végzi.
A Burgenlandi Magyar Kultúregyesület 10 éve részesül anyagi támogatásban a bécsi kancellári hivataltól. Itt készül a három évtizedes múltra visszatekintő Őrség című folyóirat, amely
helytörténeti eseményekről, kulturális eseményekről tudósít. A kétnyelvű Őrségi Füzetek inkább egy-egy témát dolgoz fel részletesebben. Az Őrvidéki Hírek sajnos csak rendszertelenül
kerül kiadásra, de a Hírhozó című hagyományőrző gyerekújság minden hónapban megjelenik.
Bár Alsóőr plébánosa nagyon sokat tesz a magyar kultúra életben tartásáért, a magát magyarnak valló lakosság száma 1921 óta rohamosan csökken, erős az asszimiláció. A legtöbb
magyarul tudó ma nyugdíjas (42,6%), a tanulók aránya 11%, az óvodásoké mindössze 1%.

Burgenlandban természetes asszimiláció zajlott és zajlik. Nem volt és nincs állami erőszak,
hanem a fejlődéssel együtt járó szociológiai folyamatok, a belső migráció, a mobilizáció, a
kulturális homogenizáció következtében tűnik el egy kisebbség. Ez nem pozitív, de legalább
nem kikényszerített folyamat. Burgenlandban egy lassú, éles konfliktusok nélkül zajló beolvadás megy végbe (ez döntő mértékben megkülönbözteti az itteni helyzetet a szomszédos országokétól). Spontán asszimiláció történt és történik. Lehetne, kellene ellene tenni.
M: a beszélgetés nyelve magyar
N: a beszélgetés nyelve német
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Angol anyanyelvűek1 a hazai alsó fokú angolnyelv-oktatásban
A probléma
A hazai közoktatásban az elmúlt 10-12 évben végbement változások között az egyik legsajátosabb, hogy általános iskoláinkban megjelentek angol anyanyelvű tanárok. Bár számuk az
alsó fokú oktatásban nem jelentős, összehasonlítva a közép- és felsőoktatásban való részvételükkel, mégsem elhanyagolható az a minőségi változás, amit jelenlétük egy-egy iskola életében
előidézhet. Ez a dolgozat erre a még kevéssé kutatott területre szeretné ráirányítani a figyelmet.
A témában úttörőnek számító, és komoly nemzetközi visszhangot is kiváltó The Non-Native
Teacher (Medgyes 1994), az anyanyelvi/nem anyanyelvi tanár problematikáját hatalmas elméleti felkészültséggel, de ugyanakkor korosztály-semlegesen járja körül. A jelen írás a fenti műben definiált anyanyelvi tanár fogalmat kiindulópontként használva, azt tovább differenciálja
egy bizonyos korosztályra (6-12 évesek), és nézőpontja merőben gyakorlati. Célja az, hogy egy
bizonyos időintervallumban megvizsgálva a Magyarországon általános iskolákban tanító angol
anyanyelvűek elérhető körét, képet adjon arról, milyen módon befolyásolja részvételük a hazai
angoloktatás helyzetét. A kép, ami elénk tárul, kettős tükör: megtudhatjuk belőle, hogy ők milyenek, és milyen szerepet játszanak hazánkban. Ugyanakkor azonban, közvetlenül vagy közvetve, arra is fény derül, hogy mi, magyar anyanyelvű angol tanárok milyenek vagyunk az ő
szemszögükből.
A dolgozat a strukturált interjúk eszközét használta. Tizenkét angol anyanyelvűvel készült
interjú. A kapott válaszok alapján az alábbi kérdésekre próbáltam választ adni:
1. Hogyan látják az angol anyanyelvűek az általános iskolai angolnyelv-oktatás helyzetét és
helyét közoktatásunk egészében?
2. A hazai általános iskolai angolnyelv-oktatással kapcsolatos javaslataik.
/ . Alt alános iskolai angolnyelv-oktatásunk
szerint

az angol anyanyelvű tanárok

véleménye

Ezen a kérdéskörön belül a válaszadók a professzionális, vagyis az angolnyelv-oktatással
kapcsolatos gondolataikat mondták el. A kérdések első csoportja (2.1) a hazai angolnyelv-tudás
fokára, jellegére kérdezett rá, először általánosan, a magyar lakosság egészét érintően, majd a
tanulókra, illetve az angol nyelvtanárokra vonatkozóan. Fontos megjegyezni, hogy ezekre a
kérdésekre adott válaszok minden esetben impressziókon alapultak, ennélfogva erősen szubjektív jellegűek. A második kérdéscsoport (2.2, 2.3, 2.4) arra irányult, hogy mik az angol anyanyelvű oktatók tapasztalatai az általános iskolában folyó angol nyelvtanításról, miben látják a
kisiskolások angolnyelv-tanulásának a célját, és ez a cél megegyezik-e a magyarországi oktatáspolitikának az erre a korosztályra vonatkozó céljaival.
1.1 A nyelvtudás szintje
Az első, az angol nyelvtudással kapcsolatos kérdésre adott válaszokból kiderült, hogy megfigyelésük szerint a magyar lakosság angoltudása - generációfüggő. A 15-24 év közötti fiatalok

1

A z „angol anyanyelvű", mint meghatározás, nem kellően differenciált, ugyanakkor, mivel a szóbanforgó személyeknek nem mindegyike rendelkezik tanítói vagy tanári végzettséggel, nem lenne indokolt erre utaló közös szó használata.

körében a legvalószínűbb, hogy találnak angolul beszélőt, míg az 50-60 közöttiek azok, akik
legkevésbé beszélnek nyelveket. 60 felett viszont a németül beszélők aránya nagyobb. Az angolul beszélő idősebbek nagy szókinccsel rendelkeznek, de kiejtésük nem jó. A nyelvvizsgával
rendelkező felnőttek nyelvtudása sok esetben passzívnak mondható. Ugyanakkor a magyarok
nyelvtanulását nagyfokú pontosságra-törekvés jellemzi, az egyik válaszadó szerint. Ez - nemzeti jellegből fakad, más népekkel, például az olaszokkal összehasonlítva. A fiatalok angolnyelvtudását az európai átlaghoz képest nagyon jónak tartja egy másik válaszadó, különösen a
spanyolokkal, olaszokkal való összehasonlításban.
A tanulók nyelvtudásának fő jellemzője, hogy a mindennapi beszédszituációkban elég
gyengék. Ennek oka, hogy a tanulók nem jutnak elegendő mértékben autentikus nyelvhasználati
modellhez. Írásban viszont jobbak. Többen kiemelték, hogy a helyesírás az a terület, ahol a
legjobb a teljesítményük. Általában, a tanulók angoltudását alapvetően meghatározó tényező,
hogy a komoly nyelvtanulás nem az iskolai évek alatt, hanem felnőttkorban történik. Akkor
viszont, életkori okokból, már nem beszélhetünk a természeteshez közeli nyelvelsajátításról.
Az angoltanárok nyelvi szintje változó, de általában jónak tartják. „Néha jobb nyelvtannal
beszélnek a magyar kollégák, mint én" - jegyezte meg egyikük. A kiemelkedő nyelvtudás mögött csaknem mindig célnyelvi országban eltöltött idő, illetve angol anyanyelvűvel való élettársi
kapcsolat húzódik meg. Az általában jónak minősített angoltudás csupán egy területen mutat
hiányosságot többek szerint, nevezetesen az idiómák, rögzült szókapcsolatok terén. A magyar
angoltanárok esetenként nem az odaillő szót használják. Például, a „nagy hó" szóösszetételt
sokan gondolkodás nélkül „big snow"-nak fordítják, pedig ennek a megfelelője az angolban
„deep snow", vagy „heavy snow". Ennek okaként azt említik többen, hogy a tanárok a nyelvet
nem természetes úton, hanem tankönyvekből tanulták. Érdekes aspektust vetett fel egy USÁ-ból
jött tanár, aki a saját amerikai akcentusát véli problematikusnak a hazai angoltanárok számára,
mivel nálunk általában a brit angolt beszélik.
1.2. Az angol nyelv helye az általános iskolai tantervben
A válaszadók többsége örömmel konstatálja, hogy az angol egyre népszerűbb az általános
iskolában. Ketten azonban felvetik: van-e értelme az alsó tagozaton annak, hogy anyanyelvű
tanárokat alkalmazzanak? Ők úgy látják, hogy inkább a felsőbb osztályok tanulói profitálhatnának ebből. Mások a heti kétórás nyelvtanulás rendszerét tartják kevéssé hatékonynak. Ilyen
módon alapismereteket lehet ugyan tanulni, de ezt a tudást készségszintre fejleszteni nem. Eg>
válaszadó luxusnak tekintette a mindenki számára kötelező angolórát - szerinte ezt érettséghez
kellene kötni. Döntően azonban a „minél előbb, annál jobb" elvét vallják, vagyis, akkor célszerű
a nyelvtanulást elkezdeni, amikor a legnyitottabbak a tanulók minden újra. Szinte egybehangzó
volt a kiállásuk a kéttannyelvü, tartalomközpontú oktatás mellett, nem csupán mennyiségi szempontból (heti tíz angol nyelvű óra), hanem azért is, mert mivel tartalmat közvetít, megtanít angolul gondolkodni. Véleményük szerint az ilyen programban részt vevő tanulóknak van a legjobb
esélye arra, hogy az általános iskolában igazi nyelvtudást szerezzenek.
1.3. A megkérdezettek véleménye az angoltanítás céljáról az alsó tagozaton
Az erre a kérdésre adott válaszok két csoportra oszthatók, attól függően, hogy normál tantervű, vagy kéttannyelvü programról van szó. A válaszadók úgy látják, hogy normál tantervű
osztályokban az első években akklimatizáció, orientáció kell, hogy folyjék, ami előkészítést
jelent a későbbi tudatos nyelvtanulásra. Mint minden készségtárgy esetében, a nyelvnél is igaz,
hogy jobban beágyazódik, ha a tanuló korán ismerkedik meg vele. Alapelvnek tartják, hogy a
nyelvet játékosan és kreatív módon kell tanítani, sőt, magasabb fokon is meg kell őrizni ezeket
az elveket. A nyelv szeretetére kell nevelni. Többen kitértek a magyar és az angol nyelv egy-

másra való hatására is, és megjegyezték, hogy az a jó, ha mindkét nyelv természetesen fejlődik
egymás mellett. A kéttannyelvű programok célja, mint már említettük, ennél lényegesen igényesebb: itt az első osztálytól kezdve intenzív munka folyik annak érdekében, hogy a nyelvtanulás ne cél legyen, hanem eszköz más ismeretek megszerzéséhez. Itt is nagyon lényeges, hogy
a magyar és angol nyelvtudás egyenletesen fejlődjék, hiszen ezért kéttannyelvű, és nem csupán
angol.
1.4. Hogyan illeszkednek ezek a célok a hazai oktatáspolitika

célrendszerébe?

A válaszadók nagy része úgy érzi, hogy a magyar oktatáspolitika munkájuk során megtapasztalt céljai és a saját cél- és értékrendszerük több ponton eltér. A legfőbb eltérés ott mutatkozik, hogy szerintük az alsó tagozaton nem lexikális ismereteket, hamar feledésbe merülő tényanyagot szükséges tanítani, hanem készségeket kell fejleszteni a nyelv későbbi, eszközként való
felhasználása irányába. A magyar kisiskolásokat az osztály falain túl ebben nem segíti a média,
mint más európai országokban, ahol az angol nyelvű filmek feliratozva kerülnek a képernyőre.
Nem segítik a nyelvoktatás sikerét azok a hagyományok sem, amelyek a tanárközpontú, tudásátadásra épülő, tekintélyelvű iskolát részesítik előnyben a tanulóközpontú, a tanulási folyamatot
segítő, és a tanulót ebben inkább partnernek, mint alárendeltnek tekintő felfogás helyett. Többen úgy érzik, az angoloktatás nem épül bele szervesen a tanterv egészébe, nem érzékelhető
számukra, hogy milyen szerepet szán az oktatáspolitika a nyelvtanulásnak. Más természetű, de
alapvető faktora a hazai oktatáspolitika eredményességének a tanári fizetések kérdése, illetve
annak túlságosan alacsony volta. Többen hangsúlyozták, hogy nem kellően motivált tanárokkal
a legjobb program sem lesz sikeres.
2. A hazai általános iskolai angolnyelv-oktatással

kapcsolatos értékeléseik és javaslataik

Az erre a kérdéskörre vonatkozó válaszok közös vonása, hogy csak részben alapulnak
konkrét kérdéseken. Nagy részük a kötetlen beszélgetés során elhangzott szabad asszociációkból állt össze, azt is jelezve egyúttal, hogy a megkérdezett milyen fontosságot tulajdonít ezeknek a kérdéseknek. Külön jellemzője ezeknek a válaszoknak, hogy az angolnyelv-oktatással
kapcsolatos vélemények, javaslatok nem választhatók el a magyar iskolarendszer egészére vonatkozó véleményektől.
2. / Értékelés
A megkérdezettek többsége igen pozitívnak tartja azt a tényt, hogy általános iskoláink
döntő többségében folyik angolnyelv-oktatás. Az angol nyelvtudást kiemelkedően fontosnak
tartják Magyarország jövője szempontjából. Örvendetesnek tartják azt a koncepciót is, amely az
angol-magyar kéttannyelvű programok bevezetését lehetővé tette, özek eredményessége máris
nyilvánvaló. Ugyanakkor több válaszadó szerint a magyar tanárképzés és iskolarendszer még
mindig túl merev és dogmatikus. Túl sok benne az alá/fölérendeltségi elem. Csaknem minden
válaszadó kitér a hazai oktatási hagyományokra, amelyek az ismeretátadást, a lexikális tudást, a
memóriafejlesztést tartják fontosnak az alsó fokon is. Az angolszász értékrend ezzel szemben a
tanulóközpontú, önálló gondolkodásra, kreativitásra nevelő iskolát részesíti előnyben. Ezek a
különbségek megnyilvánulnak a tanár-diák viszonyban is. tanár és tanulók közötti nyílt, őszinte
párbeszéd hiánya néhány esetben alapvető nevelési hiányosságokat eredményez. Ez a vélemény
korrelál azzal a megállapítással, hogy az általános iskolák egy részének nincs határozott nevelési profilja, erkölcsi iránya. Hiányoznak a viselkedési szabályok, amelyek a tanulókat és tanárokat egyaránt orientálhatnák. Ez azért is sajnálatos, mert ahogy az egyik válaszadó megfogalmazta, az általános iskola feladata legalább annyira a gyerekek szocializációjának elősegítése,

mint a tananyag-átadás. Több válaszadó is a jellemformálást jelölte meg az általános iskola
egyik legfontosabb funkciójának. Értelmes és világos szabályok kellenek, amelyek egyértelműen jelenítik meg az iskola értékrendjét.
Az egyik válaszadó igen markáns különbségről számol be a hazai angoltanárok és más szakos tanárok vonatkozásában. Szerinte az angolszakos tanárok attitűdje érzékelhetően más. Önérzetesebbek, sokkal kevésbé beletörődők, nyitottabbak új gondolatokra, sőt, „boldogabbak",
mint más szakos társaik. Véleménye alátámasztására példának azt is felhozta, hogy vajon mikor
jutna eszébe egy magyar szakos tanárnak gitárt, vagy bármilyen más hangszert bevinni az órára,
hogy hangszerkísérettel magyar népdalokat énekeljenek. Ugyanakkor ez az angol órán mindennapi gyakorlat. Eltérő attitűdjüket két okkal magyarázza, az egyik a külföldön eltöltött idő tapasztalatai, a másik a nagyobb anyagi függetlenség, amit az angolszakosok iskolán kívüli pénzkereseti lehetőségei biztosítanak.
2.2 Javaslatok
Szervezeti kérdésnek tűnik, de tartalmi vonatkozása van annak a ténynek, hogy a mi általános iskolai rendszerünkben nincsenek év végi vizsgák, így külső szemlélőnek lehetetlen képet
kapni arról, hogy egy tanár vagy tanuló milyen munkát végzett egy adott tanévben. Ez felveti a
tanári felelősség kérdését is. Angol anyanyelvű kollégáink úgy érzik, nem kérik számon tőlük
az eredményt. Ez elkedvetleníti a felelősségteljesen dolgozó tanárokat. Egy másik vélemény
szerint kevés az alkalom a szakmai kommunikációra még az azonos szakot tanító tanárok között
is. Több szakmai megbeszélésre lenne szükség. A tanulók fejlődésének pontosabb nyomon
követése miatt kedvezőbb lenne, ha a félévek még kettéosztódnának negyedévekké. Ugyancsak
munkaszervezési kérdésként merült föl a magyar iskolások munkaidejének rendszertelensége. A
nulladik és hetedik órák, az esetlegesen naponta változó munkarend nem segíti a kisiskolások
helyes életritmusának kialakulását, csakúgy, mint a napi félórás ebédszünet hiánya. Az egyik
javaslat szerint minden tanítási napon egységesen 8-tól délután 2-ig kellene a tanórákat elosztani, egy közbeiktatott ebédszünettel, ami tanulónak, tanárnak egyaránt alapvető fizikai szükséglet. Ugyanennek a tanárnak egy másik észrevétele, hogy a tanórák feszességét és az önálló tanulói munka hiányát az a tény is befolyásolja, hogy a tanórák 45 percesek. Hazájában a tanórák
hossza pontosan ennek kétszerese. A 90 perces órák jó alkalmat biztosítanak az önálló tanulói
tevékenységekre, a csoport- és projekt-munkára.
Az alsó fokú oktatás minőségét, személyi feltételeit legjobban befolyásoló tényező az egyik
válaszadó megfogalmazása szerint a tanári fizetések „nevetségesen alacsony volta". Szerinte
éppen az alsó fokon kellene a legjobb tanárokat alkalmazni, mert itt dől el a tanulók későbbi
kapcsolata az idegen nyelvvel. Mások is alapvetőnek tartják a tisztességes megélhetést nyújtó
fizetést. Ennek hiányában érthető, hogy más nyelvigényes pályára mennek az angoltanárok.
Egyvalaki véleménye szerint ez a tendencia csak erősödni fog az Európai Unióhoz való csatlakozás után
Összességében: a hazánkban folyó angol nyelvoktatás színvonala nemzetközi összehasonlításban nem rossz. A magyarok pontosságra, alaposságra törekvő nyelvtanulók, és a tanárok többsége is ezt szorgalmazza. Ugyanakkor az élőbeszéd folyékonysága, és különösen a megfelelő
szóválasztás tekintetében még sok a tennivaló. Pozitívum, hogy sokfajta nyelvi program létezik az
alsó tagozaton. Ezek közül azonban a kéttannyelvü programok mondhatók igazán hatékonynak,
mivel ezek a nyelv alkalmazására is módot adnak, amire a heti kétórás „nyelvi injekciók" nem
alkalmasak. A javaslatok nagyrészt az oktatási rendszer egészét érintő szervezeti vagy tartalmi
változtatásokat vetnek fel. Ezek szerint az angolnyelv-oktatás lényeges minőségi javítása, színvonalának emelése nem történhet meg az alsó fokú oktatási rendszer egészének újragondolása nél-

kiil. Szemléletváltásra van szükség mind az általános iskolai angoloktatás céljának pontos meghatározásához, mind e célok megvalósításának támogatásához.
Végső gondolatok
A felmérés eredményei alapján a következőket érdemes továbbgondolni:
Az angol anyanyelvű tanárok jelenléte nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy angolnyelvtanításunk autentikus legyen. Nélkülük nem működhetnek a kéttannyelvü programok. Azokban
az iskolákban, ahol jelen vannak ilyen tanárok, ott az angol élővé, munkanyelvvé válik. A magyar angolnyelv-tanárok számára ez szerves és ingyenes nyelvi továbbképzési lehetőséget biztosít. Ezt jobban ki kellene használni. Ugyanakkor túl statikus, merev az angol anyanyelvű
tanárok foglalkoztatása. Feladatkörüket pontosabban kellene meghatározni, és ezt munkaköri
leírás formájában velük előzetesen ismertetni. Nem biztos, hogy ugyanolyan módon kell őket
foglalkoztatni az iskolákban, mint magyar kollégáikat. A kooperációnak olyan új, nálunk szokatlan formáit kellene kidolgozni, mint például a tanár-asszisztensi munkakörben való alkalmazásuk, vagy a magyar kollégákkal való együtt-tanítás (team-teaching) módozatait. 3
A hazai oktatásügy részéről nagyfokú a szabályozatlanság az angol anyanyelvűek foglalkoztatása terén. Státuszuk nem tisztázott eléggé, nem különül el a vendégmunkás/menekült
státuszú külföldiétől. Hosszas bürokratikus procedúra előzi meg foglalkoztathatóságukat. Nem
tükröződik egyértelműen, hogy fontosnak tartják azt a szerepet, amelyet az angol anyanyelvűek
közoktatásunkban betöltenek. Különösen fontos lenne az anyanyelvű tanárok foglalkoztatása az
általános iskolában, ahol az első, döntő találkozás történik az idegen nyelvvel. Meg kellene
fontolni, hogy a rövid távon gazdaságosabbnak tűnő megoldás nem jelenti-e hosszabb távon az
angol nyelvoktatás teljes felszámolását az alsó tagozatban, átengedve azt a sokkal kevésbé ellenőrizhető privát szférának.
Felhasznált

irodalom
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3 A z együtt-tanítás módszere nem ismeretlen más országok gyakorlatában. A bécsi angol-német kéttannyelvü általános iskolában (Vienna Bilingual School) a két különböző nyelvű tanár egyszerre van jelen az órán. (A szerző).

M E S T E R H Á Z Y SZILVIA

A magyar nyelv oktatása moldvai csángó falvakban - a multilaterális,
bilaterális és belső jogi szabályozás tükrében
Bevezetés
Mielőtt részletesen áttekintenénk, hogy melyek azok a nemzetközi jogi (multi- és bilaterális) és belső jogi szabályozások, melyek a moldvai csángókra, mint nemzetközi kisebbségre
vonatkozó joggyakorlatot befolyásolják, tekintsük át, hogy a Kárpátokon túli magyar nyelvű
közösségre vonatkoznak-e a fent említett dokumentumok, tehát nevezhetjük-e a moldvai
csángó magyarokat nemzeti kisebbségnek.
Az említett - elsősorban a nem egy adott befogadó állam kisebbségeire vonatkozó - dokumentumok hatályát nem egyszerű meghatározni, hiszen a nemzeti kisebbségek fogalmának
nincs általános érvényű, mindenki által elfogadott meghatározása. Ez teszi problematikussá
többek között a kisebbségi jogok érvényesítését és betartatását.
Románia vonatkozásában - amennyiben hatályos definíciót keresünk, mind a ratifikált
nemzetközi dokumentumokban, mind a belső jogi szabályozásban keresnünk kell a fogalmat.
Az Európa Tanács 1201. sz. Ajánlásának 1 1. cikkelye - mely a leggyakrabban használt
meghatározás a nemzeti kisebbség fogalomra vonatkozóan - az alábbi meghatározást adja:
„Ezen Egyezmény értelmében nemzeti kisebbség alatt az embereknek egy államon belüli olyan
csoportja értendő, amelynek tagjai:
a. ennek az államnak a területén laknak és annak állampolgárai,
b. régi, szilárd és tartós kapcsolatot tartanak fenn ezzel az állammal,
c. sajátos etnikai, kulturális, vallási vagy nyelvi jellegzetességekkel rendelkeznek,
d. kellően reprezentatívak, bár számszerűleg kisebbségben vannak ezen állam egy körzetének lakossága körében,
e. arra törekednek, hogy közösen megőrizzék azt, amiből közös identitásuk fakad, nevezetesen kultúrájukat, hagyományaikat, vallásukat vagy nyelvüket."
Avqipldvai csángoYhagyar közösség esetében egyetlen vitatott pont az 1. cikkely d. pontja lehet, hiszen ennek megítélésekor csakis a hivatalos adatok tekinthetők relevánsnak. Nem hivatkozhatunk azokra a kevésbé optimista becslések alapján tett becslésekre sem, melyek kb. 50-60.000
moldvai csángó magyarról tesznek említést.2 A legutóbbi népszámlálás sorárf 2165-en vallották
csángónak magukat a tárgyalt területen, mely számbelileg nem különbözik jelentősen a többi Románia területén élő, a legutóbbi népszámlálás során felmért nemzeti kisebbségtől (pl. örmény, szláv).
A nemzetközi norma alapján tehát a moldvai csángó közösség a romániai magyar
nemzeti kisebbség részeként speciális kultúrájú közösségnek tekinthető.
A romániai belső jogi szabályozást vizsgálva sem találtunk olyan jogszabályt, mely meghatározta volna a nemzeti kisebbségek mibenlétét, így a nemzetközi normákat kell mérvadónak
tekintenünk.
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Az egyezmény hivatkozási alapja a Szerződésnek a Magyar Köztársaság és Románia közt a megértésről, az együttműködésről és a jószomszédságról, 1996. szeptember 16, melyet Románia ratifikált, a belső jog részévé téve ezáltal
az 1201. sz. ET Ajánlást.
Tánczos Vilmos: Hányan vannak a moldvai csángók. In Magyar Kisebbség III. 1-2. sz. 370-390.
A z előadással egyidőben zajlik Romániában a népszámlálás, mely a csángó és a székely nemzetiség bevezetésével
megosztási politikát folytatva akarja bizonyítani a két említett területen élők magyartól eltérő nemzetiségét. A Moldvai Csángómagyarok Szövetsége és az R M D S Z ezért arra hívta fel a csángó magyarok figyelmét, hogy a népszámláláson magyar eredetűnek vallják magukat.

1. Multilaterális

dokumentumok

A moldvai csángó magyarok a rendszerváltozás óta kérvényezik a magyar nyelv iskola,
oktatását, mely a kővetkezőkben felsorolásra kerülő dokumentumok alapján jogszerűen illetné
meg a közösséget.
A kisebbségi léthelyzetből adódó bizonyos hátrányok kiegyenlítődéséhez, a kisebbségeknek különleges jogok biztosításával teremthetők egyenlő esélyek, ilyen különleges jog pl. az
anyanyelv oktatásához valájog. Ezt az elvet fogalmazzák meg az alábbi, dokumentumok:
ENSZ Nyilatkozat a nemzeti vagy etnikai, vallási és nyelvi kisebbségekhez tartozó
személyek jogairól 47/135:
4. cikk (3): „Az államoknak megfelelő intézkedéseket kell tenniük, hogy - ahol lehetséges
- a kisebbségekhez tartozó személyeknek megfelelő lehetőségük legyen anyanyelvük tanulására, vagy hogy az anyanyelvükön történő oktatásban részesüljenek."
Az EBEÉ emberi dimenzióval foglalkozó koppenhágai konferenciájának dokumentuma (Koppenhága, 1990. június 29.) szerint:
„34. A résztvevő államok arra törekednek, hogy a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyeknek megfelelő lehetősége legyen az anyanyelvük oktatására illetve az anyanyelvükön történő oktatásra -függetlenül az érintett állam hivatalos nyelve vagy nyelvei megtanulásának szükségességétől -, valamint - ahol lehetséges és szükséges - anyanyelvük közhatóságok előtti
használatára az alkalmazandó nemzeti törvényekkel összhangban. "
Európa Tanács Keretegyezménye a Nemzeti Kisebbségek Védelméről:
14. cikk 1. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy elismerik minden, valamely nemzeti
kisebbséghez tartozó személy jogát kisebbségi nyelvének megtanulására.
2. Nemzeti kisebbségek által hagyományosan és jelentős számban lakott területeken, megfelelő igény esetén, a Felek törekednek - lehetőségeik szerint és oktatási rendszerük keretein
belül - annak biztosítására, hogy a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyeknek megfelelő
lehetőségük legyen kisebbségi nyelvüket megtanulni vagy ezen a nyelven tanulni.
3. A jelen cikk 2. bekezdését úgy kell végrehajtani, hogy az ne veszélyeztesse a hivatalos
nyelv tanulását, vagy ezen a nyelven való tanítást.
A Keretegyezmény végrehajtását felügyelő Tanácsadó Bizottság éppen azt fogalmazza meg
Románia felé, hogy a csángókat nem lehet eleve kizárni a dokumentum alkalmazási köréből.
Ezen dokumentum észrevételeinek figyelembe vételét kéri 4 a Miniszteri Bizottság a román
kormánytól. A Tanácsadó Bizottság az alábbiakat fogalmazza meg:
18. It has been suggested that the Csángós are to be found among those "other
nationalities". Since Romanian law says nothing about the conditions for recognition of
minorities, it appears that some authorities take the view that the Csangos do not constitute a
minority, and are not therefore entitled to the same rights as the minorities listed earlier. During
its visit to Romania and in the light of information made available to it, the Advisory
Committee noted that some representatives of the Csango community were most interested in
benefiting from the measures taken by the state in favour of minorities. The Advisory
Committee takes the view that, given the historic presence of the Csangos in Romania and the
specific elements of their identity, the Romanian authorities should favourably consider the
extension of the Framework Convention to persons stating that they are members of this
community and should explore this question in consultation with the representatives of the
Csangos. 19. As concerns the situation of other groups, the Advisory Committee is also of the
opinion that it would be possible to consider inclusion of persons belonging to them in the
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application of the Framework Convention on an article-by-article basis and takes the view that
the Romanian authorities should consider this issue in consultation with those concerned.
A fent említett nemzetközi dokumentumok mellett az Európa Tanács Parlamenti
Közgyűlése is felfigyelt a romániai csángó magyar közösség helyzetére. A PkGy 1521. Sz.
Ajánlása a romániai csángó kultúráról felhívja Románia figyelmét, hogy biztosítsa a közösségnek az anyanyelv oktatásának lehetőségét. Eszerint:
„ (...) a Közgyűlés azt ajánlja a Miniszteri Bizottságnak, hogy ösztönözze Romániát A regionális vagy kisebbségi nyelvek Európai Chartájának ratifikálására és gyakorlati alkalmazására, illetve a csángók támogatására, főként a következő területeken:
biztosítani kell az anyanyelven történő oktatás lehetőségét a román Alkotmánynak és az
oktatási törvénynek megfelelően. Ennek megfelelően osztálytermeket kell biztosítani a helyi
oktatási intézményekben, valamint a falvakban a csángó nyelvet oktató tanárokat fizetésben kell
részesíteni; " (9. Bekezdés)
A PkGy Ajánlását 2001. november 14-én a Miniszteri Bizottság már határozatban
erősíti meg5 az alábbi megfogalmazásban:
„5. Az Ajánlás 9. szakaszának vonatkozásában a Miniszteri Bizottság egyetért az i. és ii.
pontokban foglalt ajánlásokkal."
/ / . Bilaterális szint
A Szerződésben a Magyar Köztársaság és Románia között a megértésről, az együttműködésről és a jószomszédságról a felek a kisebbségi jogok szabályozása és alkalmazása
tekintetében az ET Keretegyezményét tekintik alapul. Külön hangsúlyozzák azonban, hogy
(15. cikk (3)) 19A Szerződő Felek tiszteletben tartják a romániai magyar és a magyarországi
román kisebbséghez tartozó személyek azon jogát, hogy anyanyelvüket szabadon használhassák
a magánéletben és a nyilvánosság előtt, szóban és írásban egyaránt. Megteszik a szükséges
intézkedéseket, hogy ezek a személyek anyanyelvüket megtanulhassák és megfelelő lehetőségük
legyen ezen a nyelven képzésben részesülni az állami oktatás keretei között minden szinten és
formában, szükségleteiknek megfelelően. "
III. Belső jogi

szabályozás

A nemzeti kisebbségek anyanyelvi oktatására vonatkozóan a Tanügyi törvény is tartalmaz
utalásokat, de a csángókat elsősorban az utóbbi néhány év alatt született miniszteri rendeletek és
végrehajtási utasítások jogosították reményekre.
A 3533. számú rendelet a román nyelvű iskolákban tanuló nemzeti kisebbségekhez
tartozó tanulók anyanyelvi oktatásáról a rendelethez tartozó módszertani útmutatóban
még 1999-ben az alábbiak szerint fogalmaz:
„(...) A kérelmek beérkezése esetén az iskola osztályokat (15-25 tanuló) vagy csoportokat
(7-15) hoz létre. "6 (5. cikkely (a)).
A 2000. január 31-én kelt 3113. sz tanügyi rendelet egyszerűsíti az anyanyelv tanulásához való hozzáférést, amennyiben felhatalmazza e kisebbségi szervezeteket, hogy az
egyes szülők helyett eljárhassanak az anyanyelvi oktatás igénylésében. A rendelet szerint:
„Azon településeken, ahol nem léteznek csoportok vagy osztályok valamely nemzeti kisebbség anyanyelvének oktatására, az illető nemzeti kisebbség szervezetei vagy egyesületei megnevezhetik azokat az egyetem előtti oktatási egységeket, ahol létezik igény a szülők és a tanulók
5
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772. ülés - 2001. november 14. 7.4. pont. A csángó kisebbségi kultúra Romániában.
3533. sz. rendelet a román nyelvi iskolában tanuló nemzeti kisebbségekhez tartozó tanulók anyanyelvi oktatásáról
N e m hivatalos fordítás román nyelvről.

részéről az anyanyelv tanulására és kérelmet küldenek meg az oktatási egységnek és a megyei
főtanfelügyelőségnek. "7 (2. cikkely)
A román iskolába járó nemzeti kisebbségekhez tartozó tanulók anyanyelvoktatására vonatkozó rendelkezések 2000. április 6-i végrehajtási utasítása (30.257 sz.) megteremtette az oktatás
megkezdésének feltételeit.
IV. A magyar nyelv oktatásának jelenlegi

helyzete

Hangsúlyozni kívánom, hogy a román fél által a nemzetközi szervezetek előtt felsorakoztatott érvek alapja a moldvai_csángók román eredete. Nem kezelhető azonban a kérdés ilyen
kontextusban, hiszen a nemzeti kisebbségek oktatáshoz való joga emberi jogi (kisebbségi jogi)
ésjiem eredet kérdés.
A fent említett dokumentumok alapján tehát a moldvai csángó magyarok nyelvoktatásának
jogszabályi keretei megteremtődtek, a hivatalos - iskolai keretek között zajló magyar nyelv
oktatás mindezidáig nem indult be. A rendelkezésünkre álló dokumentumok szerint bizonyítható, hogy a csángó közösség magyar identitású tagjai 1990 óta folyamatosan kérik az
iskolai keretek között tartandó anyanyelv oktatást.
A kérelmeiket gyakran be sem iktatták, vagy különböző okok miatt érvénytelennek tekintették. Az elmúlt években Klézse, Pusztina és Lészped községekben gyűjtötték össze a szükséges
számú kérelmet, de ez sem tette lehetővé kérésük teljesítését. A 90-es években több kísérletet
tettek a közösség magyar nyelv oktatásának helyi, iskolai kereteken kívüli biztosítására.
Ennek része volt a csángó gyerekek csíkszeredai oktatása, az önkéntes, nem szaktanárok által folytatott iskolán kívüli oktatás (Szabófalva, Lészped), vagy akár a magyarországi oktatás.
Ezek a próbálkozások azonban a jószándékú kezdeményezés ellenére nem mindig érték el a
kívánt eredményt, így a csángó magyarok anyanyelv oktatásának megtervezésekorjudatos,
fokozatosan építkező stratégiára volt szükség. Az így átgondol^tratégjá]^j]^Ji£ШiàLГészben egy értelmiségi réteg kinevelése, mely hazatérve fellendítheti a szülőföldön élők kulturális, oktatási, stbT életét és lehetőségeit; másrészt a moldvai gyerekek és fiatalok identitásélesztése, identitás megerősítése, illetve a segítségnyújtás az identitás-választásban. Mindehhez
figyelembe kellett venni, hogy a moldvai csángó magyarok magyarnyelv-oktatása egyelőre
csakis iskolán kívüli keretek között oldható meg - a fentiekben felsorolt jogos igények ellenére.
A fenti célokra alapozott átgondolt oktatáspolitikai stratégiának az oktatás minden szintjét érintenie kell az alapoktatástól a felsőoktatásig.
Minden szakértő számára a kezdetektől egyértelmű volt, hogyJMoldva határain belül egyelőre csak az alapoktatás kialakítható, a közép- és felsőoktatásra Erdély, esetleg Magyarország
területén kell megoldást keresni.
Iskolán kívüli/alternatív nyelvoktatás: A fentiek fényében a 2000/200l-es tanévben még^egyelőre kísérleti jeltegget indult el az oktatás két fahihan^Kjfrrse ás Pnsztina községben. Az oktatás
speciális módszertanára nem kívánok kitérni, de bizonyára magyarázatul szolgál ennek szükségességére a csángók által használt magyar nyelvi változat, mely - a helyszínen oktató magyar tanárok által
elsajátított magyar köznyelv oktatására vonatkozó metodológiától nagy mértékben eltér. (Az oktatás
folyamatát nagymértékben megkönnyíti, ha a pedagógusok csángó származásúak.)
A kísérleti évben kb. 100 gyereket (és esetenként felnőttet) oktattak korosztályos és
nyelvtudás szerinti bontásban. g
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3113. sz. tanügyminiszteri rendelet az anyanyelvű oktatás lehetőségének biztosításáról a román nyelvű iskolákban.
N e m hivatalos fordítás román nyelvről.
Itt kell megjegyezni, hogy az oktatásban részt vevő gyerekek létszáma nem állandó. Az órák látogatása függ az egyházi és iskolai hozzáállástól, az esetleges tiltásoktól és fenyegetésektől.

A kísérleti tanév sikerein felbuzdulva, a 2001/2002-es tanévben már hat településen
(Pusztina, Klézse, Trunk, Külsőrekecsin, Somoska, Dioszén) zajlik sikeresen az oktatás kb. 400
gyerek részvételével. A programot a Romániai Magyar Pedagógusszövetség felügyeli, módszertani képzést, továbbképzéseket biztosítva az érintetteknek. Szintén csak utalni szeretnék
azokra - a román hatóságok részéről tett - intézkedésekre, melyek ezen oktatási forma megszüntetését célozzák minden lehetséges eszközzel.
Szünidei nyelvoktatás: Az iskolai szünidőben több moldvai faluban zajlik szünidei nyelvoktatás (Magyarfalu, Külsőrekecsin, Somoska), mely az utóbbi két év tapasztalatai alapján az
iskolán kívüli/alternatív nyelvoktatás előkészítéséhez alapvető. A szünidei-játékos formában
(versek, dalok, stb. elsajátítása) elsajátított anyanyelvi ismeretek nemcsak a gyerekek érdeklődését keltik fel, de bizonyos alapismereteket is nyújtanak.
Az alapiskolás korú gyerekek Moldván kívüli oktatása eddig nem járt pozitív tapasztalatokkal, így ennek a korosztálynak az oktatása mindenképpen a szülőföldön megoldandó. 9
A jelenlegi elképzelések szerint a moldvai (jelenleg a fent említettek szerint, iskolai kereteken kívül működő) anyanyelv-oktatási foglalkozásokat követően a középiskolai oktatás
csak Moldva határain kívül biztosítható. A gyerekek orientálását az egyes középfokú oktatási
intézmények felé felvállalják az RMPSZ felügyelet alatt tevékenykedő alternatív oktatást végző
nyelvtanárok.
Gyimesfelsőloki Líceum: Amennyiben a gyerekek továbbtanulása líceumi keretek között
javasolt, ahhoz a gyimesfelsőloki,Szent Erzsébet Líceum nyújt megfelelő keretet. Itt is szükséges a moldvai gyerekek oktatásának különleges módszertani alapokkal való kezelése, hiszen a
moldvai és a gyimesi csángó gyerekek identitása teljesen eltérő. A középfokú oktatásban a
magyar nyelv oktatását felváltja a magyar nyelvű oktatás, mely a speciális módszertan és a
pedagógusok pozitív hozzáállása mellett a gyerekektől is kitartást, szorgalmat igényel. A líceumi oktatásra nem javasolt/részt venni nem kívánó gyerekek szakiskolai képzése pedig Erdélyben oldható meg.
Felsőoktatás: A megfelelő előképzettséget követően a moldvai csángók versenyképes tudását a felsőoktatási eredmények koronázhatják meg. Magyar nyelvű felsőoktatási képzésre
elsősorban a^kolozsvári Babe^-Bolyai Egyetemen, az Erdélyi Magyar Tudományegyetemen nyílik lehetőség. Természetesen nem kizárt a magyarországi oktatásba való bekapcsolódás sem, de ezt a magyar Oktatási Minisztérium elsősorban részképzés formájában támogatja.
V. Konklúzió
A román állam hozzáállásától függetlenül szükség volt egy olyan lépcsőzetesen építkező
oktatási stratégia kidolgozására, mely a moldvai csángó magyar gyerekeknek és fiataloknak
lehetőséget nyújt az anyanyelv elsajátítására, majd az anyanyelvű oktatásra. A fent vázolt folyamat az oktatás teljes spektrumát próbálja felölelni, mellyel biztosítható lenne az értelmiségi réteg, illetve a szakemberek kinevelése. A sikeres „nemzetrész mentési folyamat"
befejezéséhez azonban arra van szükséges, hogy a jól képzett szakemberek hazatérve találjanak
lehetőséget a boldoguláshoz, ne hagyják el szülőföldjüket.
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Kivétel ez alól a Csíkszeredai József Attila Általános Iskola, ahol Borbáth Erzsébet iskolaigazgató tevékenységének
köszönhetően a csángó gyermekek oktatása magas színvonalon, speciális metodológiával zajlott. Az igazgatónő
nyugdíjazása óta azonban az iskola kevesebb figyelmet fordít a csángó gyerekekre.

PINTÉR M Á R T A

Az ír nyelvi kérdés a mai írországi nyomtatott sajtó tükrében
(Egy újságcikk

margójára)

Bevezetés
Az ír nyelv témakörében folytatott eddigi tanulmányaim azt mutatják, hogy az ír nyelv
helyzete egy olyan probléma, ami még ma is élénken foglalkoztatja, és sok esetben megosztja
az ír közvéleményt (vö. Pintér 2001).
A jelenség több okból is fölkeltheti a nyelvcsere folyamata iránt érdeklődök figyelmét.
Írországban az ír-angol nyelvcsere elvileg a 19. század végére lezajlott. Míg a század elején a
lakosság 45%-a ír egynyelvű volt, a század végére a monoglot írek aránya 0,8%-ra zsugorodott.
(Denvir 1999:20) Egyben az ír nyelv kiszorult a városi populáció mindennapi kommunikációjából, mivel az ír nyelvi beszélők már kizárólag a sziget Gaeltachtnak nevezett nyugati vidékein
éltek. Ma 1-4%-ra tehető azoknak az íreknek az aránya, akik naponta használják a nyelvet, ők
viszont már szinte valamennyien kétnyelvűek. Nem véletlen tehát, hogy sok elemző szerint (vö.
pl. Brown 1990, Kiberd 1991) mára Írország visszafordíthatatlanul betagozódott a világ angol
nyelvű kultúrkörébe, és az ír nyelv elveszítette az ír társadalom nagy részét érintő napi relevanciáját. A legutóbbi években viszont olyan írások is megjelentek (vö. pl. Blake 1998, Craith
1997, Denvir, 1999, Feirste 1997), melyek szerint az ír nyelv él, ereje és jövője van. Erre utalnak azok a nyelvi felmérések, melyek szerint az ír lakosság ír nyelvi attitűdje az utóbbi években
növekvő mértékben pozitív, és, hogy a mai ír társadalomban, ha korlátozott mértékben is, de
vannak olyan csoportok, melyeknek pozitív nyelvi attitűdje aktívan hat ír nyelvi viselkedésére
(vö. Denvir 2000).
Az írországi nyelvi vita egy további jellemzője, hogy a nyelvből kiindulva egy sor lezáratlan társadalmi és politikai kérdést vet föl. Egy ellentmondásos és összetett probléma esetében
különösen fontos a sajtó közvélemény-formáló szerepe. A jelen dolgozat célja, hogy fölvillantsa, hogyan jelentkezik az ír nyelvi kérdés a mai írországi nyomtatott sajtóban, a sajtó mennyire
érzékelteti a nyelv kapcsán fölmerülő teljes problémakört, és, hogy a problémákkal kapcsolatban milyen állásfoglalást közvetít.
A kiválasztott napilap az ír Köztársaságban megjelenő, hangvételében és tájékoztatásában
is kiegyensúlyozottnak számító The Irish Times, a reprezentánsnak szánt és elemzett újságcikk
pedig a lap 1999. június 25-i számának Opinion (Vélemény) rovatában jelent meg Teachers and
Irish címen. A cikk kiválasztását az indokolta, hogy a nyelvet az oktatás szempontjából közelíti
meg, és az ír nyelv állami oktatása mára szinte az egyetlen kapocs a legtöbb ír és a nyelv között.
Ugyanakkor az ír nyelv kötelező oktatása az egyébként angol nyelvű társadalomban az ír nyelvi
kérdés egyik legvitatottabb oldala.
A tanárok és az ír nyelv
Vizsgáljuk meg, hogy a cikk első olvasatában igaz-e a feltételezésünknek az a része, melv
szerint az ír nyelv a társadalmi vitákban egy komplex, több rétegű problémakör részeként jelenik meg. (A cikk teljes szövegét a Függelék tartalmazza.) A 450 szavas újságcikk közepes vagy
inkább rövid terjedelműnek mondható a lap Opinion (Vélemény) rovatában. Kérdés, hogy e
korlátozott terjedelem mellett a szöveget a lexikai megjelenítés szintjéből kiindulva és a lexikai
egységek szemantikáját figyelembe véve mennyire összetett jelentés-kategória rendszerben
tudjuk elhelyezni. A cím (Teachers and Irish) az oktatásra, az ír nyelv oktatására, általánosan a
nyelvoktatásra utal. A tanárok (teachers) fogalma a szövegben több szempontból jelenik meg.

Utalás történik eltérő etnikai (foreign teachers) és nyelvi hátterű (not proficient in the Irish
language, poor Irish language skills) és különböző specifikációjú (English or Science) tanárokra. A „the Teachers' Union" a tanárokra mint társadalmi szervezetre utal. A „Minister for
Education" a tanárokat és az oktatást a politikához, az állami vezetés fogalmához kapcsolja. A
tanárokon kívül megjelennek a diákok (second-level students), és közvetett utalás történik az
okatatás színvonalára, javításának szükségességére is. (eminently qualified teacher debarred
from secondary teaching, for the greater benefit of education) Az oktatás fogalomkörén bellii
szó esik a nyelvelsajátítás szintjéről és a nyelvi szint méréséről. (Irish language test) A cikk
lexikai tartalma utal az oktatás különböző formájú és különböző törvényi hátterű megvalósulására. A „Minister for Education", „State" és „compulsion" fogalmak az ír nyelv állami iskolákban folyó, kötelező oktatására utalnak, míg a „Gaelscoileanna" egy néhány évtizede megindult,
alulról szerveződő ír tanítási nyelvű iskolamozgalom címszava. A nyelvoktatással kapcsolatban
megjelenik még a felnőttkori, önkéntes nyelvtanulás is (thousands who continue to pursue Irish
language classes in their own time).
Az ír nyelv az oktatás fogalmán részben kívül, de azzal összefüggésben szerepel a nyelvhasználat (language use), a nyelvi attitűdűk (resentment) szempontjából, valamint önállóan is
(Irish can grow and prosper).
A cikk szóhasználatában átlépi a mai ír Köztársaság politikai és időbeni kereteit. Az „Irish
and British governments" és az „a new kind of accommodation on this island" utalás az ír és a
brit kormány közötti, az 1998-as Nagypénteki Egyezmény (Good Friday/Belfast Agreement)
óta konkrét keretek között megvalósuló, és az ír nyelv helyzetére, illetve oktatására is kiterjedő
együttműködésre. A „teachers with a background in Northern Ireland" és a „greater mobility
between the Republic and Northern Ireland" az ír sziget két része közötti, az utóbbi években
intenzívebbé váló kapcsolatokra is vonatkozik, de egyben implikálja a koloniális múltat és annak lezárását, azaz Írország 1921-ben bekövetkezett politikai megosztását.
Figyelmet érdemel még a kulturális atavizmus (cultural atavism) fogalma, ami jelentésénél
fogva összekapcsolja a múltat és a jelent, a mában észlelhető, de a múltból, itt a gyarmati múltból eredeztethető viselkedésformákra történő utalással.
A cikkben érintett fogalmi kategóriák tehát a következöek: oktatás, ezen belül, a tanárok,
diákok, állami és magániskolák, kötelező oktatás és önkéntes tanulás; az ír nyelv, ennek helyzete és státusza; a politika, oktatatás és nyelvpolitika, külpolitika; valamint a történelmi múlt és
az abból fakadó jelen, Írország esetében a koloniális múlt és az elhúzódó posztkoloniális jelen.
Mivel ezek a fogalmak a cikkben számos ponton összekapcsolódnak, vagy részben fedik is
egymást, megállapíthatjuk, hogy e rövid publicisztikai szöveg fogalomrendszere egy időben és
földrajzilag, valamint szemantikailag is meglehetősen kiterjedt és összetett rendszert alkot.
Ezután nézzük meg, mi a cikk központi témája, mi a cikk írójának üzenete az ír nyelvvel és
a vele asszociált fogalmakkal, jelenségekkel kapcsolatban, azaz, hogy mennyire igaz feltételezésünknek az a része, hogy a nyelvi kérdés a mai napig foglalkoztatja, illetve megosztja az ír
társadalmat.
A címmel együtt összesen 19-szer történik közvetlen utalás az ír nyelvre. Az író 14-szer
használja az „Irish/Irish language" szavakat, 3-szor az „it" névmással utal rá, kétszer a „the
language" szókapcsolattal helyettesíti, egyszer pedig a „Gaelscoileanna" (ír tanítási nyelvű
iskola) használatával implikálja. A „the language" használata nem pusztán szinonima-keresés a
szóismétlés elkerülésére. A határozott névelő konkréttá teszi a „language" jelentését, és mind az
író, mind az olvasó értelmezésében az ír nyelvvel azonosítja egy olyan társadalomban, amely
angolul beszél, és mindössze 1-4%-a használja napi rendszerességgel az ír nyelvet. Utalás lehet
ez arra, hogy az ír nyelv problematikája a mai napig jelen van a közgondolkozásban, s hogy az
ír nyelv továbbra is releváns az írek történelmi és nemzeti identitásában. Ezen túl, az ír nyelv

törvény szerint ma is az állam első nyelve, mivel az 1937 óta életben lévő alkotmány kimondja,
hogy az ország első hivatalos nyelve az ír, a második pedig az angol.
A „Gaelscoileanna" az egyetlen ténylegesen ír szó a cikkben. Vajon ez az egyetlen szó mit
árulhat el a cikkíró, illetve az ír társadalom és az ír nyelv közötti viszonyról? Utal arra, hogy az
ír nyelv jelen van a mai ír társadalomban, de roppant korlátozott mértékben. Azt is kifejezheti,
hogy az írek a mai napig sokat beszélnek az írről, mint a saját nyelvükről, de angolul. Továbbá,
mivel az ország hivatalosan kétnyelvű, a főbb politikai és társadalmi intézményeknek létezik az
ír megjelölése is. Bár a cikkben több intézményre történik utalás, az ír nyelvi megnevezés csak
itt fordul elő. A cikkíró nyilván irreálisnak tartja az ír megnevezést olyan intézmények esetében,
ahol nincs tényleges ír nyelvhasználat, viszont elfogadja az ír megnevezést ott, ahol ez összekapcsolható a nyelv használatával. Az író nem adja meg a „Gaelscoileanna" angol nyelvű definícióját, mivel föltételezi, hogy az általános olvasó ismeri annak jelentését és képes elhelyezni
az ír nyelvi kérdés rendszerében, azaz tisztában van vele, hogy a Gaelscoileanna egy néhány
évtizede elindult, a nyelv iránt elkötelezett szülők által kezdeményezett ír tanítási nyelvű iskolamozgalom, melyet sokan az ír nyelv erejével és mai társadalmi relevanciájával hoznak összefüggésbe. Mivel ez az iskolamozgalom alulról szerveződő és önkéntes a cikk keretei között
pozitív ellenpéldája az állami oktatás és nyelvpolitika kényszerítő, de reális nyelvi háttér nélküli
jellegének.
Az ír nyelvre történő konkrét utalás előfordulásának megoszlása a cikk három bekezdésében 5-2-11. A cím „Irish" szavát is beleértve az ír nyelv fogalma adja meg az írás formai keretét, és végkicsengésében is az ír nyelvről szól. A cím (Teachers and Irish) két téma, az oktatás
és az ír nyelv együttes, kiegyensúlyozott tárgyalását sugallja. Az oktatásra való konkrét lexikai
utalás (education, teachers, teaching, teach, students, classes) a címet és a Gaelscoileanna-t is
beleértve, 15-ször történik, viszont a három bekezdésbeni 8-1-5-ös eloszlással, az ír nyelvhez
képest ellenkező tendenciát mutat. Ez kifejezheti az írónak azt az üzenetét, hogy az ír nyelv oktatásának kérdését, végső soron az ír nyelv tényleges társadalmi szerepe hivatott meghatározni.
A látszólag semleges és súlytalan cím hírértékét a cikk első mondata adja meg, mely közli,
hogy az oktatási miniszter eltörölte a középiskolai tanárokra vonatkozó kötelező ír nyelvi tesztet, és hogy ezt a lépést a tanárok érdekvédelmi szervezete „messzemenően ésszerűnek és reálisnak" (eminently sensible and realistic) tartja. Az első bekezdés igazi témája a középiskolai
tanárok ír nyelvtudása, illetve az azt kötelezővé tevő ír nyelvi teszt. A teszt és a kötelezés rendszerét fönntartó állam is negatív értékelést kap, mind a tanárok, mint társadalmi csoport, mind a
cikk írójának véleménye szerint. Az elhibázott állami oktatáspolitikát a szöveg az érvek egész
komplexitásával állítja szembe. Szemben áll a mindennapi gyakorlattal, mivel a tanárok nagy
része iskolai munkája során egyáltalán nem használja az ír nyelvet, árt az oktatás színvonalának, mivel jól képzett szakembereket zár ki a középiskolai tanításból, sőt még az ország határain túl is érezteti előnytelen hatását, mert akadályozza a Köztársaság, Észak-Írország és NagyBritannia oktatási rendszereinek közeledését. A nyelvi tesztet és a benne kifejezett állami politikát az író a kulturális atavizmussal kapcsolja össze, tehát egy idejétmúlt, de még mindig fölbukkanó, áttételesen a koloniális/posztkoloniális gondolkodástól szabadulni nem tudó mentalitás megnyilvánulásának tekinti.
A második bekezdés fönntartja az első által kiterjesztett tér- és időbeli határokat, sőt
tematikusan még túl is lép azokon, mivel eljut az ír nyelv kötelező oktatásának általános problémájáig. Időben visszalép a korai 1920-as évekhez, amikor a nyelv megmentése és egy írül
beszélő Írország visszaállítása érdekében a frissen szabad déli állam kötelezővé tette a nyelv
oktatását az állami általános és középiskolákban. A cikkíró elfogadja, hogy az ír Szabad Állam
politikusait a nyelvvel kapcsolatos jó szándékuk vezette, de meggyőződése, hogy mára a kötelezés rendszere elavulttá és több síkon is káros hatásúvá vált. Az érvelés fontos aspektusa, hogy
a kötelező rendszert bevezető és fenntartó állami politikát a cikkíró látványosan absztrahálja,

azaz olyan rendszerként láttatja, aminek nincs sem időbeli, sem pedig, tényleges nyelvhasználók hiányában, fizikai kapcsolata a mai ír társadalommal. Erről a valóságos alap nélküli oktatásés nyelvpolitikáról leválasztja az aktuális kormányt, mely eltörölte a kötelező tesztet, és ezzel
elősegíti a nemzetközileg is támogatott, újabban ténylegesen megvalósuló brit és ír együttműködést a térségben.
Fontos észrevennünk, hogy a cikkíró a negatív értékelést kizárólag a kötelezést fenntartó,
felülről bevezetett állami nyelvpolitikának és nem magának az ír nyelvnek, illetve az ír nyelv
életben tartását szolgáló társadalmi csoportoknak szánja. A harmadik bekezdésben több közvetett és közvetlen utalás is történik a cikkíró és az ír társadalom bizonyos rétegeinek a nyelvvel
kapcsolatos pozitív irányultságára. Az 1996-os népszámláláskor a lakosság 43%-a mondta magát írül beszélőnek. Ez az adat nem a tényleges nyelvhasználatot, hanem az ír lakosság majdnem fele körében tapasztalható a nyelvnek szóló szimpátiát tükrözi. A 70,000 tényleges napi
nyelvhasználó említése utalás az ország nyugati, Gaeltachtnak nevezett területeire, ahol az ír
nyelv a mai napig fennmaradt, és amely az ír nyelvi kontinuitás szimbólumává vált. Szó esik az
ír tanítási nyelvű iskolamozgalomról, valamint az ír felnőttek körében újabban tapasztalható
nyelvtanulási kedvről, melyeket a mai ír társadalomban többen az ír nyelvi megújulás jeleiként
üdvözölnek. A cikk lezárásaként az író úgy jeleníti meg az ír nyelvet, mint a növekedésre és
fejlődésre a saját erejéből képes nyelvet (Irish can grow and prosper), aminek a kötelező oktatás
és az erre irányuló állami politika csak korlátokat szabhat.
Összegzés
Összegzésül megállapíthatjuk, hogy bár a cikkíró az ír nyelvet a politika, oktatáspolitika és
a kötelező nyelvoktatás kapcsán tárgyalja, végül a nyelv fogalmát leválasztja a politikáéról. Míg
az elsőről pozitív, a másodikról markánsan negatív véleményt alkot. Azáltal, hogy a pozitív és a
negatív irányultságok mögé társadalmi csoportokat is fölsorakoztat, azt az egyben társadalmi
véleményt is közvetíti, hogy nem maga a nyelv, hanem a hozzá kapcsolódó elavult állami oktatáspolitika az, ami a mai napig feszültségeket és megosztottságot okoz az ír közvéleményben.
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Függelék
A felhasznált újságcikk szövege
Teachers and Irish
The Irish Times. Opinion. Friday, June 25, 1999
The move by the Minister for Education, Mr Martin, to remove the requirement on
secondary teachers to pass an Irish language test is, indeed, „eminently sensible and realistic",
as the Teachers' Union of Ireland described it yesterday. Under the Minister's plan, all new

second-level teachers who do not use Irish in their everyday work will no longer have to pass an
Irish test. In truth, it seems remarkable that the abolition of such a measure could have taken so
long. It is no credit to this State that for years foreign teachers, those with a background in
Northern Ireland, Britain or elsewhere and/or Irish people who were not proficient in the Irish
language were effectively debarred from secondary teaching. What kind of sense did it make to
deny, for example, an eminently qualified English or Science teacher the opportunity to teach at
second level in the State because of his/her poor Irish language skills? What kind of cultural
atavism was at work?
The requirement on all second-level students to pass an Irish test has been in place since
shortly after the foundation of the State. It may have been a well motivated effort to boost the
Irish language but for a decade and more it has seemed strangely out of kilter with the spirit of
the age. This kind of compulsion is entirely inappropriate at a time when both the Irish and
British governments have been making a determined effort to build a new kind of
accommodation on this island. Its removal will, as Mr Martin said yesterday, facilitate greater
mobility between the Republic and Northern Ireland - for the greater benefit of education in
both jurisdictions.
It is also the case that the Irish requirement for secondary teachers glossed over the poor
use of the language by most citizens. According to the 1996 Census, 43 per cent of Irish people
said that they could speak Irish, but two-thirds of these never spoke it or spoke it less than once
a week. Other surveys have shown that only about 70,000 adults, or three per cent of the
population, speak Irish on a daily basis. In this context, the requirement on secondary teachers
was unfair and unjust. The irony is that this kind of compulsion and similar measures, which
have now been abolished, did nothing to boost the language; indeed it may have fostered a
certain resentment among some. But the extraordinary growth of the Gaelscoileanna across the
State and the thousands who continue to pursue Irish language classes in their own time
indicates how Irish can grow and prosper. It does not need to be buttressed by restrictive
measures on teachers, or any other sector.
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Az interlingva vizsgálata diglossziás nyelvi helyzetekben
Bevezető
A „köztes nyelv" vagy interlingva fogalma nem új téma a pszicholingvisztikai szakirodalomban (Seliger, H. 1978), a jelenség és ennek vizsgálata mégsem kapott idáig elég figyelmet.
A Grenoble-i Egyetem nyelvész munkacsoportja, L. Dabene és Vermes által vizsgált adatokat
tekintem mérvadónak. Dabene a következőket állapította meg: a Maghreb-országokból jött
családok egy speciális, kevert nyelvet beszélnek a célnyelv elsajátítása során: az arab helyi
dialektusait megfelelő módon vegyítik a sztenderd franciával. Az arab emigránsok gyermekei
franciául a CLIN iskolatípusban tanulnak, ahol megfelelő módon sajátíthatják el a franciát.
Dabene megállapításai szerint a francia és az arab vegyítése nyomán egy jól körülírható új idióma, egy 3. nyelv keletkezik, amely minőségileg nem rosszabb a két forrásnyelvnél. Disszertációmban az ily módon keletkezett „új" nyelvet választom vizsgálataim tárgyául, s interlingvának
nevezem. Azt kívánom bizonyítani, hogy a fentebb vázolt helyzet nem egy deficites nyelvállapotot ír le, hanem ez a kétnyelvű ember „normál" nyelvi produktuma, amellyel a nyelvészeknek
foglalkozni kell. Az általam gyűjtött, diglossziás kétnyelvűségre szolgáló szövegkorpuszok
segítségével kísérletet teszek ezen jelenségek leírására, rendszererezésére és értelmezésére. így
gyűjtöttem anyagot a baskír-orosz, a friuláni-francia és a cigány-magyar nyelvhasználatra
vonatkozóan. Fontos elem, hogy az egyik nyelv, tehát a baskír, a friuláni és a romani kedvezőtlenebb helyzetben van, mint a nyelvi normaként működő orosz, francia és magyar. Az összehasonlításom egyik alapját ez a nyelvi helyzet jelenti. Az eredeti hangfelvételeket kazettára rögzítettem, ez az értekezésem végén leírva (átírva) megtalálható.
Az értekezésem bevezetőjében Márk evangéliumának aramizmusait vizsgálom. Márk arámi
anyanyelvű beszélőként kiválóan elsajátította a görög köznyelvet, a koinét. Szövegét ugyanakkor át-meg átszövi az arámi nyelv lexikális, szintaktikai és ortográfiai szinten. Ez az alapvető
oka, hogy Márk szövegeit nehéz érteni, később pedig az ún. „szent szövegeket" nem javították.
Jó példával szolgál az Üdvözlégy ismert sora: „Áldott vagy te az asszonyok között" - ennek a sornak így nincs értelme. A probléma forrása a következő: míg a görög (koiné) ismeri a
melléknévfokozást, az arámi nyelv nem. A melléknevekkel kifejezendő viszonyrendszereket az
arámi körülírásokkal fejezi ki. A helyes mondat így hangozna tehát: „Te vagy a legáldottabb
asszony!" Márk az arámi nyelvi jellegzetességeit kritika nélkül „átviszi" a görögre, így lesz az
általa írott evangélium finoman szólva nehezen érthető bizonyos igehelyeken. Disszertációm
első fő részében részletesen vizsgálom ezt az evangéliumot.

/.
A konferenciára - helyszűke miatt - csak az egyik diglossziás kétnyelvűségből hoztam
nyelvi anyagot, a baskírból. A felsorolt nyelvi bázis jól példázza a kódváltásokat (codeswitchingeket) a megadott helyzetekben. Baskír anyanyelvű adatközlőm 35 éves nő, domináns
nyelve az orosz. Az uffai egyetemen orosz nyelven tanult, bár szüleivel baskír nyelven kommunikál. Az érdeklődők a baskír nyelvről Fodor István: A világ nyelvei (Akadémiai Kiadó, 2000)

című kötetében olvashatnak. Vizsgálataim szerint a baskírokról az első hazai információt
Heinrich Gusztáv 1911-ben kiadott kötetében lehet olvasni, a baskír lótolvajokról szóló balladákat említi a szerző. A baskír a török nyelv kipcsak ágába tartozik. Az Urai-Volga vidéki
törökséghez tartozó nép nyelve. Saját népelnevezésük basquort, jelentése „vezérfarkas". E név
valószínűleg népetimológián alapul, arra az állatra utal, amely a hagyományok szerint a baskírok elődeit új hazájukba vezette. A baskírok bizonyos muszlim forrásokban bajyard, basyrd, stb.
alakokban szerepel, e népnevek azonban nem a baskírokra, hanem a magyarokra vonatkoznak.
A baskírok az Oroszországhoz tartozó Baskortosztán (orosz nevén Baskíria) alaplakosságát
képezik. A szomszédos Tatárföldön is élnek baskírok, Szaratov és Szamara körzetében, Kazahsztánban, Üzbegisztánban és Tádzsikisztánban is. Összlélekszámuk 1,5 millió, anyanyelvként a
baskírt 1,1 millióan beszélik. A baskír nyelv a tatárhoz tartozóan az Arany Horda széthullása
után a XV-XVI. században alakult ki. A mai baskír nyelv hangrendszerében 19 magánhangzó
és 28 mássalhangzó van. Bizonyos hangzók csak orosz jövevényszavakban fordulnak elő. A török nyelvekre igen erősen jellemző konzervativizmus leginkább az alaktan és a mondattan terén
jelentkezik. Lexikájában az ősi török elemek mellett speciális szavak is vannak. Kevesebb az
arab és a perzsa kölcsönzések száma, az orosz átvételek száma viszonylag magas.
Két alapdialektus alakult ki: 1. Kuvakáni (hegyi), 2. Jurmati (sztyeppi). A nemzeti nyelv
alapja a kuvakáni nyelvjárás lett, de a jurmatinak is volt ebben hatása. A baskírok a XIX. században írott nyelvként a tatárt használták, önálló írásbeliségük csak a forradalom idején (lenini
nemzetiségpolitika) bontakozott ki. A baskír népköltészeti alkotások gyűjtésében a magyar
Vámbéry Ármin és Pröhle Vilmos orientalista vett részt. A baskír az élet minden terén előtérbe került. Az 1955-ben alapított három tanítási nyelvű uffai egyetemen a másik két tanítási
nyelv az orosz és a tatár. A baskír nyelvű irodalom rövid ideig (a kezdetekben) a módosított
arab írást, majd a latin ábécét használta. A baskírok 1940-ben tértek át a cirill betűs írásra,
emögött a sztálini politikai nyomás rejlik.
Baskír nyelvi példák
Baskíriában az oroszajkú lakosság a baskír konyhához kapcsolható neveket változatlan
formában megtartja, s orosz suffixumokkal látja el. Gyűjtésemből - korántsem a teljesség igényével - ismertetek néhány fontosabbat (disszertációm mellékletében ez az anyag részletesen,
elemezve megtalálható),
каты к - savanyított tej
корт - juhtúrószerü sajt
кумыс - erjesztett lótej
баурсак - vajban sütött sütemény
белеш - húsos - burgonyás béles
бишбармак - burgonyás - húsos leveses főétel, birkahúsból készül
кыстыбый - köleskása tésztában
айран - катык vízzel hígítva, kiváló szomjoltó
вакбиляш - kerek sütemény, hússal töltve
шулпа - világos húsleves bárány- vagy marhahússal
перемячи - süteményfajta, zsíros pogácsa
губадия - húsos sütemény, rizzsel, tojással
чак-чак - édes sütemény
Baskír-orosz codeswitchingek szintaktikai

szinten:

кунак - vendég (baskír)
Ты знаком с моим kynakoul - Ismered a vendégemet?

джигит - jóképű, bajuszos, lóval rendelkező fiatalember
Твой сын насЮящий джигит - A fiad jóképű!
ашхана - étterem
Я пойду в ашхану. - Az étterembe megyek. (Látható, hogy az oroszban a baskír szó végződése alapján állapítják meg a főnév nemét, ha az a, akkor nőnemű.
Ыазарбелен магазинга борам. - Я пойду с Назаром в магазин Nazarral megyek a boltba. (Nazar gyakori férfi személynév Baskíriában.)
магазин - bolt, üzlet. Az orosz főnevet baskír suffixummal látják el.
(Моя башка просто расскалыватся). - A fejem egyszerűen szétszakad = nagyon fáj.
баш - fej /baskír/ + 'АСЯ' orosz kicsinyítő képző
салган - szántás /baskír/ +' ить ' orosz igevégződés, a szó jelentése: 'szántani'
сабан-туй - június elején, szántás utáni ünnep, ekkor esznek-isznak, mulatnak. (A baskír
kultúrában ennek az ünnepnek nagy jelentősége van.)
Baskír átvételek oroszból
magazin - bolt
pirog - hússal töltött sütemény
pilmeny - lepényféle
borscs - leves (jellegzetes orosz étel)
csajhana - teázó helyiség (csáj - tea)

A második diglossziás nyelvállapot, amelyet vizsgálok, a friuláni-francia. A friuláni a ladin
(rétoromán) nyelvek csoportjába tartozik, tehát újlatin nyelv. A friuli terület központja Udine,
500.000 beszélővel. Az olasz egyesítés óta nem sikerült olyan általános érvényű nyelvpolitikát
megvalósítani, amely ellátta volna a friuli nyelv fejlesztését, amely a státusz és korpusz tervezését foglalja magába. Sergio Salvi könyvében, a „Le lingue tagliate" (Kivágott nyelvek) szót
emel az Olaszországban levő nyelvek (dialektusok) védelméért. A friuli nyelv (lingue furlane)
nem az olasz nyelv dialektusa, hanem egy önálló újlatin nyelv, amely közvetlenül a latinból
ered. Friuli adatközlőm egy Collina (Culino) nevű faluból származik, ahol a legősibb nyelvjárást beszélik. A főnevek végződése itt „o".
Az adatközlő család a szegény friuli területekről Párizs külvárosába költözött. Pontosabban
szólva az ő nyelvállapotuk „trilingvizmus", francia-olasz-friuli. A szülők 70-80 év közöttiek,
friuláni anyanyelvűek, minden lehetséges kommunikációs helyzetben a friulit beszélik, de írni
nem tudnak ezen a nyelven. (Ez a friuli területek egyik jellegzetes diglossziás nyelvi helyzete,
olasz-friuli.)
Értik és beszélik (írják) a toszkán nyelvjáráson alapuló sztenderd olaszt. A munka, a hivatalok, az egészségügy, a barátok a francia nyelvet erősítik. E családon belül (is) jól nyomon
követhető a nyelvvesztés folyamata:
nagyszülő ( 1 ) friuláni - olasz - francia
gyermekek (2) : friuláni - olasz - francia
unoka (3): olasz - francia.
Várható jelenség a friuláni kihullása az utódnemzedékben. Az aláhúzott nyelvek a domináns idiómát jelentik, mert az oktatás és a munka a többség által beszélt nyelvnek ad erőteljes
impulzusokat.
Magnóra rögzítettem a nagypapa katonaélményeit, a családi anekdotákat és vicceket. A
friuláni szövegben gyakran előfordul, hogy az igét francia igevégződéssel látja el. A hímnemü-

nőnemű főnevek oppozíciójakor gyakran a francia grammatika válik mérvadóvá. Az adatközlő
párizsi munkájáról, a főnökével kapcsolatos problémáiról franciául vall. Két lányával egy erősen kevert, ffancia-friuli mix-codot használ, de az egyes szituációkon belül mindig ugyanazon
technikákat alkalmazva. Felesége, a 75 éves adatközlő szupraszegmentális tényezői, a felsóhajtás, a panaszkodás alatti hanghordozása francia, bár többször épülnek be friuláni „félmondatok." Az ún. „női témákról", pl.: gyermeknevelés, főzési technikák, szokások, vallás, a katolikus
hit megvallása friuli nyelven történik. Minden mondatban jelen van azonban a francia is. Gyermekeik egymás között a franciát használják, holott az egyikőjük olasz nyelvtanár. A szülőkkel
való kommunikáció a friuláni dominanciájú, de francia grammatikai szerkezeteket is rendre
feksorakoztató nyelvi technika. Külső megfigyelőként és nyelvészként úgy látom, hogy a családban használt nyelvi kódok tökéletesen betöltik a szerepüket, és jól funkcionálnak a vizsgált
kommunikatív helyzetekben.
A fentiekben részletesen taglalt diglossziás nyelvállapottal arra szolgál jó példával, hogy
igazolja a bevezetőben a francia pszicholingvisztikai kutatók állításait. A kódkeverés (codemixing vagy codeswitching) fentebb leírt modellje korántsem egy deficites nyelvi helyzet leírására szolgál, hanem a lényeget a tökéletesen működő információcserére helyezi a beszélő és a
hallgató között. Az ilyen értelmezés alapján a kettő vagy több nyelv vegyítése során egy nyelvi
kód keletkezik, amely nem önálló, de kommunikációs és pszicho-, ill. neurolingvisztikai technikák segítségével jól leírható és vizsgálható. Az ilyen nyelvállapotot gyakran kíséri a pedagógusok és a nyelvészek negatív ítélete. Helytelennek, számüznivalónak, deficitnek látják. A
francia pszicholingvisztikai iskola új vonulata ezt a leírt jelenséget nyelvi kreativitásnak tekinti.
A disszertációm fő vonulata, hogy a magyarországi cigányság által beszélt nyelvek nagyon
hasonlóan működnek a fenti nyelvhasználati stratégiához.
A friuláni-francia, baskír-orosz kétnyelvűség, ill. Márk evangéliumának textológiai értelmezése példaanyag, amelynek segítségével a romani anyanyelvű beszélők nyelvhasználati
jellegzetességeit értelmezem, s megállapítom az analógiákat. A romani (itt: lovari) beszélők
nyelvállapotára szintén a fentebb többször említett diglosszia jellemző. A többségi társadalom
előítélete, hogy a cigányok nyelvét, a romanit, illetve ennek alnyelvjárását, a lovárit deficitnek
tekintsék a nagy számú magyar kölcsönszó-állomány miatt. A nagytekintélyű nyelvész, szociolingvista Réger Zita úgy kategorizált egyik korai tanulmányában, hogy a „nagyon kamelom a
romnyit" mondat kreol nyelvállapotot tükröz. Az ilyen típusú nyelvhasználat leginkább a kárpáti cigányok nyelvére jellemző. Ma azonban úgy látjuk, hogy a dolog némileg bonyolultabb,
hiszen a mai nyelvészek több információval rendelkeznek a kreolokról.
Ha jobban megvizsgáljuk a pidgin és kreol nyelvek működését, világossá válik, hogy ezek
keletkezésének és működésének önálló szabályosságai vannak, amelyek ezekre a nyelvekre
(mintegy 157 ismeretes) egyformán jellemző sajátosság (Jan Hancock nyomán). A pidgin lecsupaszított grammatikájából keletkezik a kreol nyelv, egy bázis- és egy másik nyelv összeolvadásából (ritkábban még egy harmadik is jelen lehet). A kreol tehát anyanyelvként használt
pidgin. A pidginek bizonyos szerkezeti és szókincsbeli azonosságainak értelmezése a nyelvészek számára újabb kérdéseket vet fel. A közép-kelet-európai és balkáni oláhcigány nyelvjárásokat a romológus-nyelvész, Marcel Courthiade konzervatív romaninak nevezi. Az e földrajzi
térségben fellelhető romaniban ugyan találhatók codeswitchingek, de a nyelv jól besorolható az
újind nyelvek közé, a Swadesh-listát már elvégezték (Jaron Matras információja).
Vannak olyan magyarországi cigány családok, akik a tradicionális életmód elhagyásával
magyar nyelvvel erősen kevert romanit beszélnek. A romani aldialektusaként működik, vagyis
egy helyi nyelvvariáns, önálló grammatikai jellemzőkkel, a vele kapcsolatos nyelvi szabályosságok éppúgy fennállnak, mint a fentebb említett baskír és friuláni esetében. Más azonban a
helyzet Nyugat-Európában. Ott a romani több száz évig ún. „titkos" nyelvként működött. (Az
ún. 'titkos nyelvek' szakirodalma egyre bővül, a szlengről pedig egyre több információnk van!).

A társadalomtól való különállás és elhatárolódás lényeges szempont volt a felnövekvő roma nemzedékek számára. A romák mindig sikeresen és rendkívül gyorsan sajátították el a környező népek által beszélt idiómákat, emellett azonban sajátságosan őrizték meg nyelvüket: a
romani szókincsét megtartották, de az európai nyelvek grammatikai szerkezeteit kezdték el
használni. Ennek funkciói hasonlítanak a „tolvajnyelvekére", ezek lényege is az elhatárolódás, a
különállás. Angliában az ilyen romanit anglo-romaninak, Németországban szintónak hívják. M.
Courthiade nyomán (1994) ezen romanikat „paranyelveknek" nevezzük. Tehát az európai
nyelvészek nem beszélnek a romani nyelv kapcsán kreol állapotról.
Világos tehát, hogy a romaniról frissen kiderült információk és besorolási kategóriák új feladatokat rónak a jövő nyelvészeire. Külön perspektívát nyithat ez a nyelvszemlélet a pszicho- és
neurolingvisztika területein is. Több kérdés felmerülhet az interlingva (vagy a 3. nyelv) kutatása
során:
- agyi reprezentációk lokalizációja
- miért működnek hasonló módon eltérő diglossziás esetekben is?
- milyen pszicholingvisztikai kutatási módszerekkel vizsgálható és írható le pontosan a jelenség?
- a nyelvésztársadalom ítélete, elfogadása vagy elutasítása
- h o g y a n tudjuk nyelvi előítéleteinket „áthelyezni", más módon tekinteni a NYELVRE és
annak definícióira.

JÓZSA JUDIT

Sikertörténet vagy kudarc?
Magyar-olasz

két tanítási nyelvű oktatás a pécsi Kodály Zoltán

Gimnáziumban

1. Bevezetés
A kétnyelvűség szerteágazó kérdéskörén belül is könyvtárnyi irodalma van a kétnyelvű
oktatás kérdésének. Bár némi terminológia zavar időként található a szakirodalomban,
kéttannyelvű oktatásnak általában azt nevezik, amikor az oktatás során a tantárgyak egy részét
nem az anyanyelvén, hanem egy másik nyelven tanulja a diák. A kéttannyelvű oktatás nem új
találmány: gyökerei az ókorra nyúlnak vissza s ma sem ritka jelenség. A világ számos országában ezrével találhatók az olyan iskolák, ahol az oktatás két nyelven folyik. A kutatók többször
is megkísérelték a létező modellek osztályozását: beszélnek például „erős" és „gyenge", nyelvmegtartó, befullasztó, átmeneti, szegregációs, szeparatista, mélyvíztechnika stb. formáról. Az
egyes típusok besorolásánál a főbb szempont a tanulók összetétele (kisebbségi, többségi, vegyes), az oktatás célja, a nyelvek használatának aránya.
A kérdés tanulmányozásánál egyik sajátosság, hogy mivel egyrészt a legtöbb ilyen iskola
Amerikában és a harmadik világbeli országokban működik, azt sokáig amerikai problémának
tartották. Másrészt, mivel önmagában az a tény, hogy nagyobb gyermekek nem az anyanyelvükön, hanem egy másik nyelven szereznek ismereteket, nem jelentett újdonságot - hiszen a
középkortól kezdve ezen az elven alapult a latin nyelven folyó európai oktatás - a két nyelven
való oktatással kapcsolatban a figyelem jórészt az alsóbb, elemi szintekre irányult. Itt vetődött
fel egy sor olyan kérdés, mint a más nyelven való tanulás hatása az egyén kognitív, érzelmi,
nyelvi fejlődésére.
Szemben azokkal a helyzetekkel ahol a kéttannyelvű oktatás kényszerűség, ha nem egyenesen csapás, létezik egy másik hagyomány: a szabad választáson, a nyelvtudás érték mivoltának
felismerésén alapuló azon szokás, hogy egyes társadalmi rétegek olyan hazai vagy külföldi
intézménybe küldték a fiaikat, ahol alkalmuk nyílt más nyelvet használni. Ilyenek voltak például régen a különböző egyházak által fenntartott kollégiumok és a mai, úgynevezett európai és
nemzetközi iskolák. Az elmúlt századokban nálunk is működtek ezek az intézmények, a XX.
századból pedig Klebelsberg Kunó példáját említhetjük, aki nagy szerepet szánt az általa létrehozott kéttannyelvű iskolákból kikerülő értelmiségnek.
Hosszú kényszerszünet után, mint ismeretes, a magyarországi középiskolai szintű kéttannyelvű oktatás az 1987-es tanévtől indult újra. A hazai, Bulgáriából honosított modell - ahol a
kéttannyelvű oktatás a II. világháború után is működhetett - jellemzője, hogy egy sokoldalú
képességmérő teszt alapján szelektált 14 éves diákok, egy általuk választott nagy presztízsű
kultúrnyelv egy évi intenzív tanulása után a választott nyelven bizonyos tárgyakat részben, vagy
teljesen egészében idegen nyelven tanulnak, hogy aztán ily módon kétnyelvűvé válva, fontos
nyelvtudás-igényes értelmiségi pályákon helyezkedjenek el. Ennek alapján kezdték meg működésüket a hazai gimnáziumok is. A minisztérium kéttannyelvüvel kapcsolatos nyelvpolitikájának jellemző vonása volt, hogy ezeket az tagozatokat ne csak nagyvárosokba, ne csak kiemelt
gimnáziumokba telepítse, hanem lehetőséget biztosítson olyan régiók és iskolák számára is,
ahol az adott nyelvnek és kultúrának nem létezett előzménye.
További lényeges elem, hogy ezekbe az iskolákba - az ő szavaikat idézve - a „legtehetségesebb nyolcadikosok közül is a legtehetségesebbeket" szánták.
A régi-új iskolatípus iránt, amely az adott körülmények között rengeteg előnnyel kecsegtetett, kezdetben igen nagy volt az érdeklődés (például az egyik ilyen tagozatra 36 helyre ezren

akartak bejutni). Ugyanakkor megfogalmazódtak félelmek és fenntartások, amelyek egy része
beigazolódott, más része nem, egy része közös probléma volt, más része nyelv-, vagy
helyspecifikus.
A legújabb kori hazai kéttannyelvü oktatás értékeléséről a vélemények megoszlanak: a két
évvel ezelőtti veszprémi alkalmazott nyelvészeti kongresszuson Bognár Anikó sikertörténetnek
nevezte az angol-magyar kéttannyelvü oktatás tíz éves történetét. Sokan vannak viszont, szakmai berkekben is, akik a kétnyelvű oktatást kudarcnak látják, és tulajdonképpen az első négy-öt
év után „leírták".
Abból a meggyőződésből kiindulva, hogy az egységes modell ellenére minden helyzet specifikus vonásokat hordoz, arra vállalkoznék, hogy a pécsi Kodály Zoltán Gimnáziumban működő
magyar-olasz két tanítási nyelvű oktatás tapasztalatait összegezzem, annak a szemszögéből, aki
ebben az oktatási formában a kezdettől fogva részt vesz. Nem szólnék a kísérlet folyamán felmerült számos pedagógiai, pszicholingvisztikai, nyelvoktatási (a curriculum-tervezéstől a vizsgarendszerig), kontrasztív nyelvészeti, szervezési kérdésekről - ezek túlmutatnának a dolgozat keretein.
Csupán két kérdés vizsgálatára szorítkoznék, amelyek véleményem szerint döntően meghatározták
a tagozat sorsát.
2. A kéttannyelvü tagozat célja
Az iskolatípus újjászervezésekor nem egyszerűen a klebelsbergi elveket vették figyelembe
- miszerint az országnak szüksége van nyelveket magas szinten beszélő értelmiségre - hanem
azokat némiképp módosítva - a jövendő értelmiségi szakembergárda magas szintű nyelvtudásának biztosítását tűzték ki célul. Sokan és sok helyett hangsúlyozták: nem a bölcsészkarok számára kívánnak utánpótlást biztosítani, hanem olyan tanulókat várnak, akik orvosok, mérnökök,
biológusok, gyógyszerészek, fizikusok stb. szeretnének lenni, s a megfelelő szaknyelvi tudás
birtokában - amit bizonyos tantárgyak célnyelven való tanulása garantál - képesek lesznek
nyelvtudásukat alkotó módon felhasználni, szakirodalmat olvasni, szakcikket írni, előadást
tartani. Ez némiképp emlékezetünkbe idézi azokat az időket, amikor jó kétszáz évvel ezelőtt a
latin tudományos életben való egyeduralmának megszűntével a modern nyelvek tanulásának
elsődleges célja nálunk a tudományos életben való tájékozódás volt: „Nem embernek, hanem
varjúnak a dolga egyedül az anyja szaván kárognia. Az embernek különféle tudományokra
vagyon szüksége, ezekhez pedig a kulcs a nyelveknek különbségük. Tudni kell ezeket annak,
aki amazokból akar részesülni.". 1 Az a gondolat sem új, hogy előbb kell nyelvet tanítani, aztán
a tudományt: „A tudományoknak csatornái lévén az oljan nyelvek, meljeken hajdan és ma, a
tudományok legnagyobb virágjokban voltak és vágynák és a nyelvek tanulására legalkalmasabb
lévén az ifjúi kor, óhajtanám, hogy oskolai köz-Intézetek rendeltetési szerént, az ifjúságnak
szolgáltatódnék mód a Deák nyelven kívül a Görög, Német és Franczia nyelvek megtanulhatására is: az előtt, minek előtte az a felsőbb tudományok hallgatására lépne, hogy így lenne előre
kész az út, melljen a Tudományok méjjebbjére ereszkedhetne.". 2 (Ma már a tudomány megismerése nem döntő motívuma az angoltól eltérő nyelvek választásának.)
A cél ismeretében kapunk választ arra a sokszor elhangzó kérdésre, hogy miért éppen ezeket a tárgyakat kell idegen nyelven tanulni. Az idegen nyelven tanult tárgyak kiválasztásával
kapcsolatos viták arról szólnak, hogy a reál vagy a humán tárgyakat kell-e inkább célnyelven
tanulni. A nyelvmegtartó programok esetében ragaszkodnak a nemzeti tárgyak (földrajz, törté1

2

Endrödy János: Az emberek boldogsága. Pesten 1806. II. kötet, 217. oldal, idézi Komis Gyula: A magyar művelődés
eszményei 1777-1848 Bp. 1927. I. 280. oldal.
A tanítók kötelességei, a tanítani valók, ezeknek rendi és módja, a Hellvétziai Vallástételt követök Debreczeni
Collégiuma alsó oskoláiban, a szerint amint ezek a Tiszántúl lévő Szuperintendentzia Conzisztóriuma által jóvá hagyódtak. Debrecen 1812, 11. oldal, idézi: Lakatos Géza: A f a n c i a nyelvtanítás múltja hazánkban. Budapest, 1934.

nelem) anyanyelven való tanulásához, és a reál tárgyakat tanítják inkább célnyelven. Másutt
fordítva: ahol a nyelvtudás emelése a cél, ott inkább a diszkurzív tárgyakat, amelyek szókincse
a mindennapi kommunikációban is jobban használható.
Ha a mi modellünkben a cél a technikai nyelvek ismerete, a reál tárgyak kiválasztása teljesen indokolt döntés volt (Itt jegyzem meg, hogy olyan modellek is léteznek, ahol a nyelvhasználat egész másfajtaképpen - nem tantárgyaként, hanem tanórán belül, napszakonkénti, vagy
heti, havi bontásban különül el. (A tanár aki a nyelveket váltja, lehet ugyanaz, vagy különböző
személy). Vitatható, és a kétnyelvűség weintrachti meghatározása szerint nehezen tartható az az
elképzelés, hogy bizonyos tárgyakról-tartalmakról csak anyanyelven, másokról csak célnyelven
legyen kompetens a tanuló).
3. Az olasz nyelv hazai státusza, helyzete a középiskolában
A másik, lényeges elem, hogy a célnyelvnek olyannak kell lenni, amire tartósan igény mutatkozik. Már az indulásnál felmerült azokban, akik tisztában vannak a hazai középiskolai
olaszoktatás történetével, hogy jóllehet az a maga nemében európai viszonylatban is egyedülálló, a keresettség, választottság, presztízs tekintetében jócskán alul marad azzal a mutatókkal,
amelyekkel a többi nagy nyelv rendelkezik. Az olasz, mint középiskolában választható nyelv,
nem elsősorban a gyakorlati haszna miatt, hanem politikai és kulturális megfontolásokból került
bevezetésre, és később is támogatásra szorult: tudjuk, hogy hányszor függött a sorsa egy-két
prominens személy jóakaratán és mennyit köszönhet - országos és helyi szinten egyaránt néhány lelkes apostolának. Az olasz iránti érdeklődés erősen hullámzó: ez az a nyelv, amelyhez
a legtöbb előítélet tapad, és ez van legjobban kitéve a változó divat szeszélyeinek.
A mai helyzetre jellemzők az alábbi adatok: Terestyéni Tamás felmérésében arra a kérdésre, hogy ilyen nyelvet tanulna szívesen 2,4% választotta az olasz nyelvet. Az olasz a nők körében népszerűbb, választása nő az iskolázottsággal, és döntő motívum a nyelv szépsége, személyes motívumok, a kultúra szerepe/ Ami a középiskolát illeti, a legfrissebb adatok szerint a
középiskolás tanulók 2,2%-a tanul olaszul (ami akkor is sokat mond, ha ez nem jelenti azt, hogy
csak ennyi szeretne). Herczeg Gyula több írásában is említ egy nyolcvanas évekbeli minisztériumi rendeletet, miszerint a középiskolákban az angol vagy a német mint első nyelvek mellett,
újlatin nyelvet kell tanulni, nem megengedhető az angol-német párosítás. Ha létezett is ilyen
rendelkezés, azok közé tartozott, amelyeket nem lehetett betartani.
A nyelvek státuszát vizsgálva nemcsak életkori, szociális de regionális sajátosságok is vannak. Nem biztos, hogy ha egy nyelv úgy általában keresett nyelv, akkor az lesz egy adott régióban is - ez akkor lett fontos, amikor a kéttannyelvű iskolák egy sor kedvezőtlen körülmény
folytán egyre inkább helyi beiskolázásúakká váltak, s a helyi igény és a felkínált nyelv közti
szakadék néhol a képzési forma elhalásához vezetett.
4. A probléma
A magyar-olasz tagozat virágkorában is azzal az ellentmondással találta szembe magát,
ami a deklarált célok, és a valós igény között feszült: a rendszer megálmodói okos, természettudományos beállítottságú, ambiciózus tanulókat vártak, akik számára a nyelv eszköz lesz - helyette jöttek az okos, de humán beállítottságú tanulólányok, akik a nyelvet szépségéért, önmagáért akarták tanulni. (Ha igaz az a megállapítás, amelyen Lietti annyira elcsodálkozott, miszerint a francia „lánynyelv" minálunk, még inkább igaz ez az olaszra. 4 ) Azok tehát, akik a mi-
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nisztérium elképzelésének megfeleltek - a „szuperzsenik", ahogy egyik iskolában nevezték őket
- , nagyobb részt az angol, kisebb részt a német kéttannyelvü gimnáziumba mentek.
A szkeptikusok részéről kezdetben oly gyakran elhangzó kérdésre, miszerint lesz-e évente
száz olyan tanuló, aki Pécsre jön azért, hogy olaszul magas szinten megtanuljon, mindig igennel
feleltem. Arra a kérdésre viszont, hogy van-e száz olyan gyerek, aki azért akar olaszul tudni,
hogy mérnökként, fizikusként, orvosként stb. hasznosítsa a nyelvtudását, azt kell felelni, hogy
nemhogy száz, de még öt ilyen sem akad.
így hát, amikor a rendszerváltás után lehetővé vált, hogy más keretek között is jól meg lehessen olaszul tanulni, csupán az olasztudás megszerzéséért nem volt érdemes vállalni a plusz
évet, a szülői háztól való elszakadást, a kísérleti szakasszal járó sok bizonytalanságot, s a szaktárgyak olaszul való tanulását, amit sokszor felesleges tehernek éreztek.
Rá kellett döbbennie annak, aki nem tudta, hogy az olasz nem a tudomány nyelve Magyarországon. Mára már a gazdaságban és a kereskedelemben is elveszítette egykori hagyományosan erős pozícióit.
5. Mi nem a kéttannyelvü

tagozat?

Részben az eredeti célok nem ismeréséből, félreértéséből, részben a felmerülő problémák
láttán, a jobbító szándéktól vezérelve aztán az évek során többen is próbálták a kéttannyelvü
eredeti arculatát átrajzolni, a maguk képére formálni. Kezdettől jelen volt egy olyan törekvés,
amely a kéttannyelvü képzést a nyelvi tagozat irányába vitte volna el. A lényeg a nyelvtanítás, a
tantárgyak csak mint szaktárgyi lexika kaphatnának korlátozott mértékben helyet. Ez származhatott a tanulói igények figyelembe vételéből, de bizonyos kényelemszeretetből is.
Főleg az olasz fél részéről, aki több éves késéssel figyelt fel érdemben a tagozatra, voltjellemző, hogy azt a külföldön működő olasz iskolák egyikének tekintette, ahova nagyrészt olasz
anyanyelvű gyerekek járnak. Sok harcot kellett és kell vívni, hogy sem módszerekben, sem
jogilag, sem követelményeiben ne tekintsék a mi magyar programok alapján működő tagozatunkat olasz iskolának.
Ismét mások kis előrehozott olasz szakos bölcsészképzésnek fogják fel, ahol a tanulóknak
mindazt el kell sajátítaniuk, amit egy olasz tanszéken tanítanak.
Egyesek azt bizonygatták, hogy a kéttannyelvü képzés igazi célja, hogy középkádereket
képezzen a hazai vegyes vállalatok számára. (Hogy ez hogy egyeztethető össze azzal, hogy a
legtehetségesebb nyolcadikosokat szerették volna a kéttannyelvü intézményekbe verbuválni,
nem tudni.)
A tanulók és szüleik körében még olyan álláspont is tetten érhető, hogy egyfajta kisegítő
iskolaként fogják fel a kétnyelvű tagozatot olyan tanulók számára, akiknek anyanyelven is
gyengén mennek a közismereti tantárgyak. Ők talán abban bíznak, hogy a nyelvi nehézségek
miatt itt alacsonyabb követelményekre számíthatnak, vagy legalábbis hivatkozhatnak a nyelvi
nehézségekre.
Mindezek a sokszor merőben ellentétes elvárások nem könnyítették meg a tagozat életét.
Olyan zsenge csemetefához hasonlított, amelynek ágait ide-oda rángatják a változó irányú szelek.
6. Siker vagy kudarc?
Most akkor sikertörténet vagy kudarc? Az eredeti célok szerint értékelve kudarc, amely
melléktermékként sok értéket hozott létre: az érintett korosztályban sokan megtanultak olaszul,
sokan végeztek olasz szakot, helyezkedtek el olasz cégeknél, lettek az olasz kultúra ismerői,
barátai és terjesztői. Azon fiatal jogászok és közgazdászok száma is emelkedett, akik tudnak

olaszul - más kérdés, hogy munkájukban hasznát veszik-e. (Szomorú tapasztalatom, hogy az
olasz fél, ha ösztöndíjat hirdet, orvostanhallgatók, jogászok stb. számára, maga sem értékeli, ha
a pályázó olaszul tud, megelégszik az angollal.)
7. Összegzés
Minden kéttannyelvű oktatással kapcsolatos kutatás hangsúlyozza a környezeti tényezők
fontosságát. Egy mesterségesen létrehozott, idegen testként működő kéttannyelvű tagozat csak
erős támogatottság mellett tud hosszú távon sikeresen működni. Magyarországon az olasz nem
kisebbségi nyelv, nem nélkülözhetetlen környezeti nyelv, nem világnyelv, amely gyengén van
jelen az iskolán kívüli környezetben. Iskolai tantárgyként való tanításának mindig a kultúra volt
a fő indítéka. Az előző korszakokban a politika is segítségére volt: a húszas-negyvenes években
a két ország között a közismert jó viszony, később pedig, mint annak az országnak a nyelve,
ahol „a legerősebb a nyugati országok közül a kommunista párt", élvezett némi támogatást.
Az olasz nyelv nálunk nem „patria lingua", mint a latin volt, nem őshonos növény inkább
egzotikus gyümölcsfa, amelynek meghonosítása mindig kockázatos: függ a földtani, klimatikus
viszonyoktól, az átültetés idejétől, technikájától és a szakszerű gondoskodástól.
A történelem azt mutatja, hogy hasonló esetekben a sikerben három tényező játszik szerepet: a kormány nyelvpolitikája, a célország nyelvpolitikája, a társadalmi támogatottság. Ha
nincs elég központi támogatás a hazai szervek és a célország részéről, ha nem érződik, hogy az
olasz nyelvtudás fontos a magyar társadalom számára, de fontos az itt működő olasz érdekeltségű társaságok számára is, a kimenetel több mint kétséges. A felgyülemlett tapasztalatok birtokában újra kellene gondolni a tagozattal kapcsolatos kérdéseket, együttesen találva meg a módját, hogy az elültetett fa még több és jobb minőségű gyümölcsöt hozzon.

K O M O R N É C O C O R A BEATRICE

Magyar és/vagy román?
Kolozsvári fiatalok nyelvi

döntéshelyzetben

L Bevezető
írásomban szándékomban áll bemutatni egy általam tervezett kérdőív-alapú felmérés eddigi
eredményeit. A felmérés az erdélyi magyar/román kétnyelvűség jövőjét érintő, a kétnyelvű
beszélőközösség egy bizonyos korcsoportja által hozott döntések vizsgálatát, illetve ezen döntések mozgatórugóinak feltérképezését célozza meg. A kutatás jelenlegi stádiumában még csak a
Kolozsvárott, 1999 őszén lefolytatott adatgyűjtés eredményeit áll módomban bemutatni. Az
adatgyűjtésben 202 kolozsvári, 16-18 év közötti, magyar oktatási nyelvű középiskolában tanuló,
magyar/román kétnyelvű fiatal vett részt.
A címben jelzett döntési helyzetnek két nyilvánvaló típusa van. Egyrészt, a vizsgált kétnyelvű területen élő kétnyelvű személyek számos hétköznapinak látszó döntése mögött nyelvi
döntés húzódik meg. Nekik nem csupán egyértelműen beazonosítható nyelvi döntéseket kell
hozniuk, hanem számos, hétköznapi döntésekbe rejtett, implicit nyelvi döntést is - egy ismeretlen megszólítása az utcán, egy televízió-csatorna kiválasztása vagy egy újság vásárlása olyan döntések, amelyek kódválasztást is implikálnak, és amelyeket kortól, nemtől és egyéb
társadalmi paramétertől függetlenül minden ott élő ember, nap mint nap meghoz, még akkor is,
ha nincs is mindig tudatában a rejtett nyelvi dimenzióknak. Másrészt vannak olyan döntéshelyzetek, melyek jellemzően egy bizonyos korosztályt érintenek, de kimenetelük az egész kétnyelvű beszélőközösség nyelvi térképének dinamikáját határozza meg. A fiatal, 16-18 éves kétnyelvű korosztály ilyen döntések előtt áll: a továbbtanulás, illetve a párválasztás nyelvi következményei meghatározó jelentőségűek. A továbbtanulás színhelyének kiválasztása nem csak egy, a
leendő szakmával kapcsolatos döntés, hanem a leendő kapcsolatok, illetve a későbbi szakmai
közélet nyelvét meghatározó opció. A leendő élettárs kiválasztása pedig, egy kétnyelvű területen, egy olyan opció, mely kihat az adatközlő családjában beszélt nyelvek palettájának alakulására, hiszen a születendő utódok nyelve természetesen a szülők által beszélt és favorizált nyelvek függvényében alakul majd. A felmérés középpontjában ez a korosztály áll, mert úgy vélem,
ez az a korosztály, amely, ha van egyértelműen megragadható útelágazás egy kétnyelvű nyelvi
életében, akkor közvetlenül előtte áll. Ha nem külső hatás miatt, hanem a beszélöközösség
tagjainak döntései következtében alakul ki (akár a kisebbségi, akár a többségi nyelvet érintő)
nyelvvesztés, nyelvcsere vagy nyelvmegőrzés, az ok sokszor ezen a ponton, ezekben a döntésekben keresendő.
IL Jelenlegi nyelvi környezet
Ahhoz, hogy az adatközlők várható nyelvi döntései kellőképpen értékelhetőek legyenek,
először fel kellett térképeznem jelenlegi nyelvi körülményeiket, az érintett két nyelv használati
arányát az adatközlők családjában, illetve az érintett két nyelvvel kapcsolatos attitűdöket.
Az anyanyelvvel kapcsolatos kérdésre csak egy válaszadó jelölte be a román és a magyar
nyelvet is, a többi 201 kizárólag a magyart jelölte meg anyanyelveként. Szüleik anyanyelvével
kapcsolatban a válaszadók szintén túlnyomóan a magyart jelölték meg, hét román anyanyelvű
apa és két román anyanyelvű anya kivételével. A kérdőív következő szakasza az adatközlők
mostani családi nyelvi környezetének meghatározására irányult. Öt kérdés szolgálta az adatközlök családjában zajló, három generációt érintő interakciók nyelvé(ei)nek meghatározását.

Az 1. ábra az érintett családok nyelvválasztásában és nyelvhasználatában kimutatható tendenciákat mutatja be. Annak ellenére, hogy a vizsgált családok döntő többségében otthon kizárólag a kisebbségi nyelvet használják, látható, hogy a válaszadók korosztályán belül - a testvéreikkel folytatott interakciók során - a román nyelv használata csekély mértékben teret hódított
az előző generációkhoz képest. A kérdőív következő része a jelenlegi nyelvi közeg egyéb
szegmenseit volt hivatott feltérképezni. Ezek a kérdések az olvasmányok, a naplóírás, az álmok
és a szabadidős programok nyelvének meghatározására irányultak. Az adatközlők ezeknél is
túlnyomóan a magyar nyelvű opciókat jelölték meg, bár, amint az a 2. ábrából kiolvasható,
olvasmányaikkal kapcsolatban a magyar egynyelvű opció háttérbe szorul (a rejtvényfejtés kivételével) a kétnyelvűvel szemben. Tehát a családi, verbális nyelvhasználati nyelvi térképhez
képest az adatközlők olvasmányaiban sokkal erőteljesebben van jelen a román nyelv. Más kérdéseknél viszont, mint például a barátaik anyanyelvével, vagy a szabadidejükben használt nyelvekkel kapcsolatos kérdéseknél olyannyira nem szerepelt a román nyelv (volt például olyan
adatközlő, aki azt írta, hogy a szabadidejének 0%-ában beszél románul, ezzel szemben 5%-ában
angolul, sőt, tizenheten állították, hogy soha nem használták a román nyelvet szabadidejükben),
hogy Kolozsvár etnikai összetételének és egyéb adottságainak ismeretében nyilvánvaló volt,
hogy ez nem lehetséges. Ezért egy rövid attitüdvizsgálatot is beiktattam. A két nyelvvel kapcsolatos attitűdök vizsgálata azért is tűnt fontosnak, mivel arra számítottam, hogy azok nem
csak a mostani nyelvhasználatot, hanem az adatközlők későbbi nyelvi döntéseit is befolyásolni
fogják. Az attitűdvizsgálat alapja a „Szívesen beszélsz magyarul?" „Szívesen beszélsz románul?" és a „Ha egy reggel arra ébrednél, hogy már csak egy nyelvet ismersz, melyikre emlékeznél legszívesebben?" kérdésekre kapott válaszok, illetve ezek indoklása volt. A kapott adatok
alapján elmondható, hogy az adatközlők egyértelműen pozitív értékeket rendelnek a magyar
nyelvhez és annak használatához. Mindegyikük szívesen használja. A román nyelv megítélése
viszont nem volt ilyen egyértelműen pozitív. Bár többségük szívesen használja, mégis hetvennégyen bevallottan nem szívesen beszélnek románul. A környezetnyelv használatával kapcsolatos idegenkedés okai két fő csoportba sorolhatók be: érzelmi okok (elsősorban a többségi
csoport negatív megítélése), illetve a hiányos nyelvtudás. Ezek szinte egyenlő arányban (47,
illetve 53 százalék) okozzák az averziókat. Mivel kiderült, hogy a környezetnyelv használatára
való hajlandóság és a vélt nyelvtudás között vannak összefüggések, egy olyan diagramm készítése is fontosnak tűnt, ahol ez az összefüggés részleteiben is megvizsgálható. Ehhez felhasználtam a saját román nyelvtudásuk megítélését megcélzó kérdés adatait is (3.ábra).
Bár egyértelmű, hogy a „nem szívesen beszélek románul" és a „nem tudok románul" opciók között jelentős összefüggések vannak, a kauzalitás irányát mégsem lehet megállapítani. De
bármilyen is legyen ez az irány, akár a hiányos nyelvtudás okozta averzióikat, akár az averziók
generálták a nyelvtudás hiányát, mindenképpen egy, a felmérés tárgyát, a vizsgált terület kétnyelvűségének jövőjét negatív módon befolyásoló, ha nem is kisebbségi nyelvű egynyelvüséget
okozó, de mindenképpen a kétnyelvű állapot előnyeinek élvezetét gátló, a balansz kétnyelvűséget obstruáló ciklikus tényező jelenlétét sejteti.
III. Nyelvi opciók - a jelenlegi nyelvi környezet esetleges

változásai

Az adatközlők jelenlegi nyelvi környezetének feltérképezése után a felmérés középpontjában álló döntések elemzése következik. Az adatközlők előtt álló, nyelvi konzekvenciákkal is
bíró döntéstípusok tehát időrendi sorrendben a következők: a továbbtanulás helyszínének kiválasztása, a párválasztás, illetve az utódok későbbi oktatási intézményeinek megjelölése. E három döntés várható nyelvi kimenetelének feltérképezését a kérdőív középső szakaszának kérdései célozták meg.

A felsőoktatási intézmény kiválasztásának kérdése erősen foglalkoztatta a megkérdezetteket, ez a döntés állt időben a legközelebb hozzájuk, sőt, egy részük, amelyik végzős volt, feltehetőleg már meg is hozta. A kérdőívben szereplő válaszlehetőségek az adatközlők összes jelenlegi felsőoktatási lehetőségeiknek nyelvi paramétereit tartalmazták: magyar nyelvű felvételi
után választhatnak magyar, illetve román nyelvű képzést, választhatják továbbá a román felvételit és képzést is. Az opciók megoszlását a 4. ábra mutatja be.
Első látásra úgy tűnhet, hogy a többség a magyar opció mellett döntött, magyarul kíván felvételizni és tanulni is, ezzel szemben nagyon kevesen választották a román nyelvű felvételit és
képzést. Azonban, újbóli megfontolás után kiderül, hogy az adatközlők 26%-a biztosan nem
fog magyar nyelvű képzésben részesülni. Sőt, mivel sokan kitértek a nyelv megjelölése elöl,
megállapítható, hogy legkevesebb harminc százalék körüli lesz azon adatközlők aránya, akik
életében az oktatási nyelv meg fog változni, a mostani magyarról, románra. Ez a változás, annak
tükrében, hogy az egyetemi/főiskolai képzés nyelve nagy eséllyel válhat a későbbi szakmai
közélet, környezet és munkakapcsolatok nyelvévé, egy bizonyos fokú nyelvvesztés lehetőségére
enged következtetni. Ugyanakkor, a felsőoktatási intézményválasztások indoklásainak vizsgálata során olyan adatok is feltűntek, melyek éppen ellentétes irányba mutatnak (5. ábra). A magyar képzést választók között akadtak olyanok is, akik választásaikat a kisebbségi nyelv megőrzésének szándékával magyarázták, ami az itt tárgyalt döntéstípusok fontosságával kapcsolatos
magas szintű tudatosságra utal. A magyar képzést választók többsége ugyanakkor mégsem
ezzel, hanem a kisebbségi nyelv könnyebb megértésével magyarázta választását. Az ennél a
kérdésnél kapott adatok vizsgálata után megállapítható, hogy a döntés következtében, a csoport
nyelvi térképének dinamikája várhatóan a következő tendenciákat fogja mutatni: a vizsgált
csoport egy minimum harminc százalékos részének mostani nyelvi állapotához képest legalább
időszakosan bizonyos fokú román nyelvi dominancia fog bekövetkezni, a fennmaradó rész a
mostanihoz hasonló nyelvi közegbe kerül az általa választott felsőoktatási intézményben.
A döntéshelyzetek következő vizsgált típusa a párválasztás volt. A kérdőív 24. kérdése így
hangzott: „Ha majd gyermeked lesz, milyen nyelvre fogjátok megtanítani leendő házastársaddal?" Az adatközlöknek meg kellett határozniuk nyelvi opcióikat (csak román, csak magyar,
illetve mindkettő) román, illetve magyar házastárs esetén is. A válaszok román házastárs esetén
nem okoztak meglepetést: a megkérdezettek itt (egy kivétellel) a kétnyelvű opciót jelölték meg.
Az viszont figyelemre méltó, hogy a többség (82%) magyar házastárs esetén is kétnyelvűként
kívánja felnevelni leendő gyermekét, kiváltképp annak tükrében, hogy jelenlegi, családon belüli
nyelvi interakciókat döntően magyar egynyelvűnek jelölték, illetve, hogy nagy részük hiányosnak ítéli meg román nyelvtudását. Úgy vélem, hogy adatközlőim nagy része a balansz kétnyelvűséget és annak előnyeit fogja szem előtt tartani utódai nyelvi nevelése során. Az erre a kérdésre kapott válaszok elemzése során felmerült az a kérdés hogy vajon a házastárs nemzetisége,
vagy pedig az adatközlő az érintett két nyelvvel szembeni attitűdje gyakorolt erősebb befolyást
ezekre az opciókra. A talált összefüggéseket a 6. ábra mutatja be. Az ábrán látható, hogy román
házastárs esetén a kétnyelvű opció gyakorlatilag száz százalékos, függetlenül a válaszadó a
román nyelv használatával kapcsolatos attitűdjétől. Tehát itt a házastárs nemzetisége és a nyelvátörökítés módja között erősebb korreláció mutatható ki mint az alany nyelvi attitűdje és a
nyelvátörökítés módja között, hiszen a román nyelvet kedvelők sem választották az egynyelvű
román opciót. Magyar házastárs esetén viszont, amikor a többségi nyelv használatát a családban
nem tenné feltétlenül szükségessé a házastárs nemzetisége, a többségi nyelvvel kapcsolatos
attitűd befolyásolni látszik a választást. Körülbelül kétszer több egynyelvű magyarként felnevelt
utód várható azok körében, akik jelenleg nem szívesen beszélnek románul, mint azoknál, akik
nem rendelnek negatív értékeket a többségi nyelv használatához. A párválasztás tehát, ennél a
csoportnál, természetesen amennyiben a tényleges döntések a beígért módon születnek, a kapcsolat endo- illetve exogám minőségétől függetlenül nem látszik veszélyeztetni a kisebbségi

nyelv fennmaradási esélyeit. A vizsgált csoport utódai várhatóan kétnyelvűek lesznek, hiszen az
otthon egynyelvű magyarként nevelt utódok is, az általuk lakott terület etnikai összetételéből
adódóan, érintkezésbe fognak kerülni a többségi nyelvvel.
Az utódoknak otthon átadott nyelvek után a kővetkező fontos döntés, amivel az adatközlők
szembesülnek az utód oktatási nyelvének kiválasztása lesz. Ezt a döntést, amely időben a legtávolabb áll tőlük, a kérdőív 27. kérdésén keresztül vizsgáltam. A választási lehetőségek között
szerepelt egy román, illetve magyar egynyelvű, továbbá egy két oktatási nyelvű iskola. Habár a
válaszlehetőségek között egy román egynyelvű iskola is szerepelt, ilyen típusú iskolát egyetlen
adatközlő sem választana gyermeke számára. A többség (66%) a magyarul is oktató, kétnyelvű
iskola javára döntött a magyar egynyelvű iskolával szemben. Az erre a kérdésre kapott adatok
önmagukban nem olyan érdekesek talán, hiszen a szóban forgó döntés időben távol van ahhoz,
hogy annak valószínűsége, hogy az itt leírt módon fognak cselekedni elég nagy legyen. Egy
bizonyos szempontból viszont nagyon fontosnak véltem ezeket a válaszokat: itt tetten érhető az,
hogy az adatközlők szüleinek kisebbségi nyelvmegőrzési szándéka, melynek eredményeként a
vizsgált diákok jelenleg 100%-ban magyar egynyelvű középiskolákban tanulnak, nem egyértelműen folytonos, a mostani generációból kevesen követnék szüleik példáját amikor majd
nekik kell iskolát választani gyermekeik számára. Ha valóban ilyen csekély mértékben fogják
követni szüleik választását, akkor a következő generáció nyelvi térképén a román nyelv térhódítása valószínűsíthető.
Ennek ellenére, a három vizsgált döntéstípus adatait összesítve, ha elfogadjuk azt, hogy
ezek a fiatalok életük egy fontos nyelvi útelágazása előtt állnak, az útelágazás utáni nyelvi palettájukról, illetve utódaik nyelvi környezetéből várhatóan nem fog hiányozni az eddig használt
két nyelv egyike sem, hiszen az őket követő generáció nyelvi repertoárját érintő döntéseikből a
kisebbségi nyelvet nem felejtették ki. Ugyanakkor nem lehet figyelmen kívül hagyni azt a tényt,
hogy a fenti következtetések egyelőre, a minta nagysága és jellege miatt csak kolozsvári vonatkozásban érvényesek, kizárólag a magyar oktatási nyelvű középiskolákban tanuló diákokra 1. A
közel jövőben szándékomban áll egyéb Kolozs megyei településekre is ellátogatni, ezen kívül
pedig másik két, etnikai összetételében jelentősen különböző megye adatait kívánom összesíteni
a felmérés végén: hargitai települések 2 , illetve Szeben megyei települések' adatait, természetesen román oktatási nyelvű középiskolák bevonásával. Az egész célterületre, azaz Erdélyre vonatkozó konklúziókat csak ezután, a többi tervezett helyszín adatainak összevonását követően
tudok majd megfogalmazni.
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A z erdélyi magyar nemzetiségű középiskolások mintegy harmincegy százaléka román oktatási nyelvű iskolákban
tanul. (Péntek János: A m e g m a r a d á s esélyei - A n y a n y e l v ű oktatás, m a g y a r s á g t u d o m á n y , egyetem Erdélyben,
Budapest, A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága - Anyanyelvi Konferencia, 1999, p. 37.)
A magyar lakosság aránya 84,7% a hivatalos román népszámlálási adatok alapján (Recensámántul Populatiei
Locuinjelor din ianuarie 1992, Comisia Nafionalä pentru Statisticâ, Bucureçti 1992, p. XX)
A magyar lakosság aránya 4,3% a hivatalos román népszámlálási adatok alapján (uo.)
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Kéttannyelvű gimnáziumi oktatás Pécsett
Jelen írás részét képezi egy átfogó vizsgálatnak, amelyben feltérképezzük a Pécs városában
folyó kisebbségi és kéttannyelvű gimnáziumi oktatás igénybe vehető lehetőségeit és az ott elért
eredményeket. A munka egy doktori (PhD) értekezés témája lesz, amely kiegészül nyelvpolitikai - kisebbségi és idegennyelv-oktatási vizsgálatokkal.
A nemzetiségi nyelven oktató három gimnázium munkájának bemutatása az elmúlt évben
publikálásra került, most a két tanítási nyelven oktató gimnáziumokon a sor.
Az idegennyelv-tanulás

és oktatás

Manapság az idegennyelv-tanulás egy idegen civilizáció és kultúra megismerését is jelenti.
A nyelvkönyvek és egyéb tananyagok gyakran tartalmaznak információt olyan témákról, mint a
természetföldrajz, gazdaság, történelem, politika, vallás, társadalom, oktatási rendszer, irodalom, művészet, zene, tudomány, sport, mint ahogy a mindennapi élettel, népszokásokkal és
hiedelmekkel, társadalmi értékekkel kapcsolatos dolgokról is. Az ilyen ismeretek igen szelektívek és szubjektívek, mégis segítik a nyelvtanulót, hogy jobban tudatára ébredjen a kulturális
különbségeknek, és ezáltal csökkenthetik a kulturális sokk, az intolerancia és a sztereotípiák
kialakulásának esélyét.
A kulturális vonatkozások annál fontosabbak, minél nagyobb a távolság a nyelvek között.
Ahhoz, hogy egy közép-európai kultúrában felnövő ember elboldoguljon egy nyugati nyelvterületen, mindenképpen szüksége van ilyen ismeretekre, de fordítva is igaz, a nyugati kultúrában
élő embernek is ismernie kell a közép-, kelet-európai kultúrát.
Idegen és második nyelv
Sokféle terminológiai megkülönböztetés létezik ezen a területen. Az egyén „anyanyelvét"
vagy „első nyelvét" megkülönböztetjük az összes többi nyelvtől, amelyet élete során elsajátít.
Az „idegen nyelv" kifejezés a köznyelvben az adott országban anyanyelvként nem beszélt nyelvet vagy nyelveket jelöli, és gyakran használják ebben az értelemben a „második nyelv" kifejezést is. A nyelvészek közül azonban sokan különbséget tesznek „idegen" és „második" nyelv
között, mert véleményük szerint különbségek vannak közöttük a tanulás célja, a tanítási módszerek és az elérni kívánt nyelvtudás szintje tekintetében.
Szűkebb értelemben véve az idegen nyelv iskolai oktatás során elsajátított, az illető országban általában kommunikációs eszközként nem használt nyelv. A második nyelv pedig olyan,
nem anyanyelvként elsajátított nyelv, amelyet széles körben használnak az országon belül mint
kommunikációs eszközt, általában az oktatásban, az üzleti életben vagy a médiában.
Miért tanuljunk idegen nyelvet?
Az idegennyelv-tanulás szükségességét leggyakrabban az angolszász országokban vonják
kétségbe, itt sűrűn hallani olyan hangokat, hogy a nyelvoktatásra „pazarolt" időt hasznosabban
is fel lehetne használni, például természettudományra, anyanyelvre. Ezekben az országokban
sokan gondolják úgy, hogy az idegennyelv-oktatás felesleges egy olyan világban, ahol egyre
több ember beszél angolul.
Ezekkel az érvekkel ritkán lehet találkozni a nem angolszász országokban, itt óriási igény
mutatkozik az idegennyelv-tanulásra. A német középiskolákban például minden diák haladó

szinten megtanul egy idegen nyelvet. Franciaországban ez az arány 85%. Magyarországon
elméletben minden középiskolás tanul idegen nyelvet, és köteles érettségi vizsgát tenni belőle.
Nagy-Britanniában ez az arány sokkal alacsonyabb, de a hozzáállás változóban van: míg a 60-as
években a diákok csupán 20%-a, a nyolcvanas évekre már 80%-uk tanult idegen nyelvet akár
három évig is. Az Amerikai Egyesült Államokban 1978-ban létrehoztak egy bizottságot, amely
a vizsgálatában azt jelentette, hogy az országban a nyelvismeret hiánya elérte azt a szintet, ami
már veszélyes az ország nemzetbiztonságára és gazdasági fejlődésére (például az amerikai tudósok mindössze 2%-a volt képes orosz szakirodalmat olvasni). Azóta ott is változott a helyzet,
számos intézkedés született a nyelvoktatás fejlesztésére, külön anyagi források nyíltak meg
központilag és magánúton is, néhány szövetségi államban (pl. Michiganben) ma már az érettséginek kötelező része a nyelvvizsga.
Az Európa Tanács már 1982-ben elfogadott egy ajánlást a tagországok számára a nyelvoktatásról. Ebben azt javasolja, hogy a tagállamok nemzeti oktatáspolitikájuk, iskolarendszerük,
nemzeti kulturális fejlesztési politikájuk keretén belül minden eszközzel és anyagi lehetőségeikkel valósítsák meg a modern nyelvek oktatásával és tanulásával kapcsolatos intézkedéseket,
mert Európa kulturális és nyelvi sokszínűsége közös erőforrás, amelyet megőrizni és fejleszteni
kell, és csak a modern európai nyelvek ismerete teszi lehetővé a különböző anyanyelvű lakosság közötti kommunikációt.
Milyen nyelvet

tanuljunk?

A nem angolszász országokban az első választás általában az angolra esik. Az angolszász
országokban ezt a helyet a francia tölti be. A francia után a spanyol és a német következik,
mindkét nyelvnek magas nemzetközi presztízse van. A német Közép- és Kelet-Európa nagy
részén fontos nyelv.
Azt azonban igen nehéz megjósolni, hogy a mai gyermekeknek melyik nyelv lesz igazán
fontos felnőtt korukban. A felnőttoktatásban részt vevők nyelvválasztása ugyanis egészen más
képet mutat, mint az iskolás korúaké. Nagy-Britanniában a közelmúltban 1,8 millióan voltak
kíváncsiak a BBC-n sugárzott olasz nyelvtanfolyamra, és az oroszra is mintegy 1 millióan,
habár egyik nyelvet sem oktatják angol iskolákban. Úgy tűnik, a kereskedelem és a turizmus
befolyásos tényező.
A hazai helyzet
Az elmúlt évek iskolai szintű tartalmi változásai azt mutatják, hogy két olyan terület van,
amelyek fejlesztése iránt különösen nagy társadalmi érdeklődés tapasztalható: az egyik az idegen nyelvek oktatása, a másik az informatikai oktatás.
Az idegennyelv-tudás jelentősége világszerte nagy mértékben megnőtt. A globalizáció, a
nemzetközi termelési, kereskedelmi, kulturális kapcsolatokkal átszőtt világunkban egy vagy
inkább több idegen nyelv ismerete mindenki számára nélkülözhetetlen. Különösen fontos a
nyelvismeret egy olyan kis ország számára, mint a miénk, amelynek nyelvét csak az adott nemzethez tartozók beszélik. A legnagyobb kihívás azonban, ami miatt az idegen nyelvek tanulásának és tanításának kiemelt figyelmet kell adnunk az, hogy Magyarország belátható időn belül az
európai államok közösségének, az Európai Uniónak tagjává válik
A szovjet blokkhoz tartozás, annak következménye a kötelezően tanított orosz nyelvvel
szembeni ellenállás, az ország bezártsága, az utazási lehetőségek korlátozása jelentősen gátolta
az idegen nyelvek tanulásával kapcsolatos pozitív attitűdök kialakulását és megerősödését.
Semmilyen valódi motiváció nem ösztönözte nyelvtanulásra a diákokat, de még a felnőtteket

sem, mert a megszerzett nyelvtudás az akkori társadalomban kevéssé volt hasznosítható. Az
elmúlt évtized az idegen nyelvek tanulása és tanítása területén robbanásszerű változást hozott.
A felnőtt magyar lakosság idegennyelv-ismerete igen alacsony szintű. A 90-es évek közepén publikált adatok szerint 1994-ben a 14 évnél idősebb magyar állampolgárok 32%-a használt
a magyaron kívül más nyelvet, 11%-a ismert két és 3%-a három vagy annál több nyelvet. A
legtöbben - 17% - németül tudnak, ezt követi az angol - 11,5% - , az orosz 8,8% és a francia
2,2%. A nemzetiségi nyelvtudókat nem számítva azonban a 14 év feletti lakosságnak csupán
11,8%-a ismert és használt elfogadható szinten egy idegen nyelvet, a két nyelven beszélők aránya 3,6%, a három vagy több nyelvet beszélőké 0,8%.
Az általános iskolában az 1996-97-es tanévben 668.819 tanuló tanult idegen nyelvet,
50,8%-uk németül, 45,7%-uk angolul. Az összlétszám 21%-a vett részt emelt óraszámban (tagozatos, fakultációs formában vagy két tanítási nyelvű intézményben). A gimnáziumokban már
a 9. évfolyamtól két nyelvet oktatnak, a szakközépiskolákban többnyire egyet, kivéve a nyelvigényes szakmákat pl. turizmus, vendéglátás.
Az elmúlt évtizedben abban is alapvető változás történt, hogy a különböző nyelveket milyen arányban tanulják Az általános iskolákban a nyugati nyelvek aránya 98%, a két nagy nyelv
- az angol és a német - szinte minden mást kiszorít. Az alapfokú oktatásban ma még többen
tanulják a németet, mint az angolt, a középiskolákban az összes nyelvet tanuló diák 45%-a
angolul, 40%-a németül tanul, itt az angol fölénye már egyértelmű.
Kéttannyelvü és emelt óraszámú

idegennyelv-oktatás

Míg a nyelvtagozatos vagy az új terminológia szerint speciális tantervű nyelvoktatásnak
komoly hagyományai vannak Magyarországon, addig a fakultációs és a kéttannyelvü forma
egyaránt újabb keletű szolgáltatás. A kéttannyelvü középiskolákban tanulók nagyobb része
németül tanul, a speciális tantervű és fakultációs osztályokban tanulók többsége angolul.
A kétnyelvű képzés a nyolcvanas évek közepén indult el, jelenleg 27 gimnáziumban illetve
szakközépiskolában és 8 általános iskolában tanulják a tantárgyak egy részét a diákok idegen
nyelven. Ezen intézmények többsége vidéki városokban, kisebb részük Budapest külső kerületeiben működik, országos beiskolázásúak és kollégiumi férőhelyekkel is rendelkeznek. Ha nem
is formálisan, de feladatuk az elitképzés elérhetővé tétele a iskolázás szempontjából kedvezőtlenebb helyzetben levő tanulók számára is. Az adott célnyelv ismeretét többségükben nem követelik meg előzetesen a diákoktól, ezért gyakran a nulladik évet szánják a nyelv megismertetésére, vagy egy ötödik évvel toldják meg a képzést.
A kéttannyelvü iskolák ma már rendelkeznek a szükséges személyi, tárgyi feltételekkel, elsősorban jól felkészült anyanyelvi nyelvtanárokkal, így méltán keresettek a szülők és a diákok
körében. A tanulók 60-100%-a felsőfokú állami nyelvvizsgát, harmaduk külföldi nyelvvizsgát
tesz tanulmányai közben, és a végzős diákok kb. 3/4-e nyer felvételt főiskolára, egyetemre.
A két tanítási nyelvű iskolai oktatás meghatározása és célja
A hazai viszonyok között tudományos szempontból két tanítási nyelvűnek tekinthető az
olyan oktatási intézmény, ahol a tanulók anyanyelvétől eltérő nyelven tanítanak az idegen nyelven/nyelveken kívül más tárgyat is. Szervezeti szempontból a mindenkori fenntartói meghatározások, követelmények a döntőek.
A két tanítási nyelvű oktatás célja magas szintű tudás megszerzése az iskolai tantárgyakból
idegen nyelven is, ami úgy érhető el, hogy a diákok meghatározott tantárgyakat tanulnak a
célnyelven. Az idegen nyelv tudása így már nem cél, hanem eszköz a további tudás elsajátításához, ennek révén magasabb színvonal érhető el mind a célnyelven, mind a tantárgyakban.

Ezekben az iskolákban a diákok nyelvtudása megközelíti a nyelvterületen iskolázottakét, ami
óriási előnyt jelent a további életük során.
Két tanítási nyelvű gimnáziumok

Pécsett

Pécs városában két gimnázium működik két tanítási nyelvű programmal, az Apáczai Csere
János Nevelési Központ Gimnáziuma, ahol magyar-angol nyelvű oktatás folyik és a Kodály
Zoltán Gimnázium, amelyben magyar-olasz nyelvű oktatás folyik. Mindkét intézményben
azonos időben, az 1987-es tanévtől indult meg ez a fajta képzés.
ANK Gimnázium: a kéttannyelvü osztályokba járó diákok számára olyan magas szintű
nyelvoktatást kíván folytatni - az iskola pedagógiai programja szerint - , hogy az érettségi legalább 80%-ban felsőfokú nyelvvizsga eredményt hozzon, sőt a képzés itt nemzetközi nyelvvizsgára is felkészít. Ebben az osztályban a tanulók magas óraszámban tanulják a célnyelvet, legalább három szaktárgyukat angol nyelven tanulják, ma már ennél többet: a biológiát, földrajzot,
egyetemes történelmet, matematikát és a filozófiát.
A kéttannyelvü osztályba a diákok felvételi révén kerülnek, vizsgázniuk kell írásban magyarból, angolból és matematikából, angol nyelvből szóbeli vizsga is van.
Kodály Zoltán Gimnázium: ugyanabban a tanévben kezdődött a két tanítási nyelvű oktatás, mint az ANK-ban, 1987-ben, a különbség az, hogy itt rosszabb személyi és tárgyi feltételekkel. A kezdeti nehézségek óta sokat javult a helyzet, Olaszországból folyamatosan érkezik a
segítség (anyanyelvű tanárok, olasz nyelvű könyvtár, megfelelő video- és hanganyag). Egyéves
nyelvi előkészítő képzés folyik a „0". évfolyamon, majd olaszul tanulják a matematikát, fizikát,
földrajzot és a biológiát, valamint Itália történelmét, kultúráját és irodalmát.
A nyelvismeret szintje mérés alapján
A két gimnázium hasonló célokat fogalmaz meg pedagógiai programjában. A magas szintű
nyelvismeret gyakorlati céljai mellett elismerik a nyelvtanulás személyiségfejlesztő hatását, más
népek megismerésének fontosságát kulturális és egyéb szempontból. Az iskola célja, hogy ezzel
az oktatástípussal a tanulókban kialakuljon az interkulturális tudatosság, hogy nyitottak legyenek a különböző kultúrák értékei iránt. A nyelvismeret bemeneti és kimeneti eredményei - igen
leegyszerűsítve ugyan - , adnak némi képet a gimnáziumokban végzett munkáról. A felmérés
csak írásbeli feladatokat tartalmazott, a szóbeli mérés igen időigényes és főleg költséges, erre
forrás hiányában nem került sor. A 9. és a 12. évfolyamok diákjai írták meg a feladatokat tanórán. A feladatlapok összeállításánál ügyeltünk a szakmai szempontok betartására, próbáltunk
objektív mérési technikát alkalmazni. A feladatok közt szerepelt a jól bevált close-teszt, amely
elsősorban a mondatszintü kontextus megértését és felhasználni tudását méri. írásbeli vizsgán
nem nélkülözhető a nyelvtani teszt, segítségével rövid idő alatt lehet integratív nyelvtani feladatokat megoldani, és megbízhatósága nem kérdőjelezhető meg.
A feleletválasztós teszt szintén objektív mérőeszköz, mert konkrét kérdésre konkrét választ
lehet adni. Az írásbeli kifejezőkészség - azaz rányitott fogalmazás adott szempontok alapján objektív értékelése vitatható, de a megbízhatóság érdekében egyszerre vizsgáltuk a szókincset,
nyelvhasználatot, szellemi kreativitást, tehát nem nyelvi értékeket jelentő oldalt. Hozzávettük a
nyelvhelyességet, helyesírást, nyelvi koherenciát, terjedelmet, így próbáltuk objektívebbé tenni
az értékelést.
Az eredmények

bemutatása

Hangsúlyozni szeretném, hogy ezekből a vizsgálati eredményekből nem lehet messzemenő
következtetéseket levonni, azok legfeljebb a pillanatnyi helyzetet tükrözik. Összehasonlítást

mégis megkísérlünk tenni, mert a vizsgált tanulócsoportok létszáma között nincs lényeges eltérés, a beiskolázott tanulók válogatás után kerültek felvételre, a vizsgálat célja pedig annak megállapítása volt, hogy a tanulók lényegében milyen tudásszinttel kezdik meg és fejezik be gimnáziumi tanulmányaikat.
Az angol nyelv esetében a 9. évfolyamnál az egyes készségek közti nagy különbség magyarázható az eltérő nyelvi felkészültséggel és azzal a ténnyel, hogy először oldottak meg ilyen
típusú feladatot. Az eredmény erős közepes átlagot mutat, mert 66-100% között teljesített a
csoportból 3 fő, az osztály többi része a 33-66% közötti átlagot érte el. Itt a legjobb egyéni átlag
74%, a leggyengébb 39%, 2 tanuló érte el.
A 12. évfolyamon az egyes készségeket mérő feladatok átlaga szintén jelentős eltéréseket
mutat, ráadásul alacsonyabb szinten. A 47%-os csopoitátlag két figyelemre méltó - 95 és 93%os egyéni eredményt mutat, az alsó szinten azonban találunk 18, illetve 22%-ot is. Az eredmények egyharmadát teljesítette 9 fő, a közepes átlagot 12 fő, és mindössze 4-en teljesítettek 66%
felett. Megjegyzésre érdemes, hogy az írás- és fogalmazáskészséget vizsgáló feladatot a csoport
egyharmada meg sem oldotta, időzavarba kerültek, illetve a feladattal szemben attitüdproblémák adódtak. (A feladatlap megírásának időpontja nagyon közel esett a tavaszi szünethez, illetve a ballagáshoz.) Talán valósabb képet nyerhetünk a tudásukról a kontroll vizsgálatok után.
Az olasz nyelv esetében a 9. évfolyam összesített átlageredménye 37%, meglehetősen
gyenge kezdést mutat. A részfeladatok átlagában is nagy eltérések figyelhetők meg, 14,3% és
59% között. Kiemelkedő eredmény mindössze egy van, az is csupán 68%, a csoport egyharmad
része az alsó mezőben teljesített, kétharmad része pedig közepes átlagot produkált.
A 12. évfolyam eredményei ezzel szemben sokkal biztatóbbak, a feladatátlagok kiegyensúlyozottak, az alsó harmadba tartozó eredmény nincs, a csoportból 11-en közepes eredményt
produkáltak, 13-an pedig 66% felett teljesítettek. A 68%-os csoportátlag mindenképpen jónak
mondható, különösen annak fényében, hogy az egyéni részeredmények is kiegyensúlyozottak.
A legjobb egyéni átlag itt 88%, a leggyengébb 40%.
Összegzés
Ha a kérdés úgy vetődik fel, hogy mennyiben más vagy több a két tanítási nyelvű iskolákban végzett diákok nyelvtudása, a lényeg úgy fogalmazható meg, hogy a nyelvtanulás nem
elsősorban a nyelvórákon történik, a célnyelv és a célnyelvű órák kedvező együttes arányának
köszönhető az eredmény. így a diákok szókincse sokkal gazdagabb, ismerik a tantárgyak szókincsét, nyelvezetét. Az oktatási forma sajátosságai révén mind a négy nyelvi készséget egyaránt használják a tanulók, sokkal többet kell kommunikálniuk mind szóban, mind írásban. Meg
kell érteniük a szaktanár magyarázatát, tudniuk kell kérdéseket feltenni illetve azokra válaszolni. Érteniük kell a tankönyvek tudományos szövegét, anyagát.
A két nyelven történő tanítást szó szerint kell érteni: ez nemcsak azt jelenti, hogy egyes
tantárgyakat idegen nyelven oktatnak, hanem azt is, hogy a célnyelven tanított tárgyakat magyarul is tudniuk kell. Az anyanyelv használata sok esetben kifejezetten segíti a problémamegoldást, világosabbá, gyorsabbá teszi.
Ennek az oktatási típusnak nagy előnye még, hogy a tanuló kognitív fejlődése a legmagasabb szinten van: nagyobb terhelésnek vannak kitéve folyamatosan, ennek eredménye, hogy
országos átlagban a tanulók 65-100%-a jut be a legjobb felsőoktatási intézményekbe. További
előnye az ilyen gimnáziumokban végzett diákoknak, hogy magas szintű tolerancia, a
multikulturális értékek elismerése, a másság elfogadása jellemzi őket.

Kéttannyelvü osztályokban elért eredmények összehasonlítása feladatonként (9.évf.)

Kéttannyelvü osztályokban elért eredmények ö s s z e h a s o n l í t á s a feladatonként
(12. évf.)
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Nyelvi tervezés Moldvában
A nyelvi tervezés^művelésének ugyan jelentős hagyománya van a magyar nyelvközösségben, de mint diszciplína csak az 1990-es években került be a tudományos közösségek által művelt tevékenységek körébe. Dolgozatunk címét illetően tehát jogosan vethető fel a kérdés: vajon
beszélhetünk-e nyelvi tervezésről a moldvai kétnyelvű közösségek esetében? A moldvai nyelvi
tervezés lehetőségeiről szóló diskurzusban két főbb megközelítést azonosíthatunk. Egyrészt a
magyar nyelvi és/vagy nyelvű oktatás bevezetésével kapcsolatos törekvéseket említhetjük
(Hegyeli 2001), másrészt azt á felvefést, amely a moldvai kétnyelvű katolikusok számára önálló
„csángó koiné (sztenderd)" kialakítását szorgalmazza (Sándor 200ДЕ Mindkét megközelítésben
közöSj-bogy a nyelvi tervezés elsősorban a nyelvmegtartást vagy a nyelvcsere visszafordítását
tűzi ki célul. Ezt a feladatot pedig a nyelvi tervezés korai modernizációs paradigmáját követve a
iorrnális nyelvhasználat befolyásolásával tartják megvalósíthatónak. Továbbá az is közös jellemzőjük, hogy tudomásunk szerint eddig nem érintették azokat a szempontokat, amelyek a
Joshua A. Fishman által kidolgozott modell, 'a nyelvcsere visszafordítása' (Reversing
Language Shift) alapján alkalmazhatóak lennének az érintett közösségekben (Fishman 1991,
Fishman szerk. 2001).
Dolgozatunkban a Fishman-i modell keretében elemezzük a moldvai kétnyelvű beszélőközösségek nyelvcseréjének befolyásolására irányuló jelenlegi törekvéseket, és empirikus nyelvszociológiai vizsgálataink előzetes eredményeit felhasználva javaslatokat fogalmazunk meg a
közösségek nyelvhasználatának funkcionális megoszlásához fűződő státustervezési kérdésekről.
Elemzésünk a nyelvcsere visszafordításában központi kérdésként tárgyalt nyelvi szocializáció
gyakorlatára helyezi a hangsúlyt.
Mivel a magyar nyelvi tervezés eddig nem foglalkozott a nyelvcsere visszafordításának
modelljével, röviden ismertetjük az elméletet és elhelyezzük a hasonló kutatási irányok között.
AjyeIvcsere visszafordítása a nyelvi tervezés Klosstól származó felosztását alapul véve_a__síá=
tus- és korpusztervezés közül elsősorban az előbbi területhez tartozik (Fishman 1991: 338). A
státustervezés ugyan eredeti megfogalmazásában az adott nyelvváltozat hivatalos, állami stb.
státusának meghatározását jelentette, de a szakirodalomban bevetté vált a fogalom kiterjesztett
használata bármely olyan tervezési tevékenységre, amely nyelvhasználati funkciókhoz nyelvváltozatokat rendel hozzá (Cooper 1989: 32). A Fishman-i modell éppen az utóbbi feladatot tűzi
ki célul: a szociofunkcionális elrendeződés átalakításával a nyelvhasználati funkciók egyre
szélesebb köréhez kapcsolódik a (korábban) veszélyeztetett nyelvváltozat. Más szóval, a visszaszoruló nyelvneL az informáns s ^ n i ^ ^ e z kötödő szerepkörére helyezi .a hangsúlyl, és a_közösség mindennapi nyelvi praxisának a befolyásolására törekszik.
Nem nehéz felismerni a megközelítés hátterében a diglosszia elméletét, annak is természetesen a Fishman-i változatát: a diglosszja állandóságai bízrosíihatjá á társadalmi kétnyelvűség
(és így az alárendelt nyelv) stabilitását.

Fishman (1991) a földrengések intenzitásának mérésére alkalmazott Richter-skála analógiájára hozta létre a korosztályok közötti kommunikációs töréspontok minősített skáláját, amely a
beszélőközösségek nyelvének veszélyeztetettségi fokozatát „méri" (1. az 1. táblázatot). Minél
nagyobb értékkel írható le egy közösség nyelvszociológiai helyzete, annál nagyobb mértékű a
nyelvváltozat kihalásának a veszélye.
/ . táblázat (Forrás: Fishman 1991: 395)
A nyelvcsere megfordításának fokozatai: a korosztályok közötti kommunikációs
minősített skálája

töréspontok

1. A nyelvcsere megfordítása a diglosszia elérése által
8. fokozat: A nyelv rekonstrukciója és/vagy individuális elsajátítása a felnőttkorban.
7. fokozat: Kulturális interakció az X nyelven, elsősorban a közösség X-et beszélő idősebb korosztályának bevonásával.
6. fokozat: Az X-et beszélő, intergenerációsan folytonos közösség létrehozása a családi
élet, területi koncentráció és a környező intézetek közötti kapcsolat kiépítése és hangsúlyozása által: az anyanyelv átadásának alapja.
5. fokozat: írásbeliség a közösségi iskolák révén, amelyek a kötelező oktatás követelményeinek való megfelelést nem tekintik céljuknak.
II. A nyelvcsere megfordítása a diglosszia meghaladása által (annak elérését követően)
4.a fokozat: Iskolák, amelyek az X csoport ellenőrzése alatt állnak, és amelyek a kötelező oktatás helyett látogathatók.
4.b fokozat: Az Y csoport ellenőrzése alatt álló iskolák az X csoporthoz tartozó tanulók
számára.
3. fokozat: Helyi/regionális munkahely mind az X-et, mind az Y-t beszélők körében.
2. fokozat: Helyi/regionális tömegtájékoztatás és közigazgatási szolgáltatások.
1. fokozat: Munkahely, tömegtájékoztatás, oktatás és közigazgatás magasabb és nemzeti szinten.
A skála három főbb szempontból tér el a korábbi osztályozásoktól, elsősorban az etnolingvisztikai vitalitás elméletében megfogalmazott megközelítéstől (1. Giles és mtsai. 1977):
1. A skála nem csupán deskriptív eszköz a nyelvszociológiai helyzetek kategorizálásához,
hanem preskriptív szempontokat is megfogalmaz a nyelvcsere visszafordításához (Fishman
1993: 71).
2. A skála kvázi-implikációs jellegű, tehát meghatározza a nyelvcsere visszafordítását szolgáló tevékenységek sorrendjét: ha a skála egyik értékével leírható közösség nem lépésről lépésre halad a skála fokozatain felfelé, a nyelvcsere visszafordítása sikertelenné válhat.
3. A fokozatok linearitása azonban nem jelenti azt, hogy nincsen kiemelkedő jelentőségű
stádiuma a folyamatnak. A modellben ez annak az előfeltevésnek az értelmében kapcsolódik a
6. fokozathoz, hogy a nyelvcsere visszafordításának eredményessége nem biztosítható, ha az
anyanyelv generációk közötti továbbadását diszkontinuitás jellemzi.
A továbbiakban a Fishman-i skála egyes fokozatait a nyelvcsere visszafordításának Moldvában folytatott jelenlegi gyakorlatával kapcsolatban tekintjük át. Követve Fishman terminológiáját, X nyelven azt a változatot értjük, amelyre a nyelvcsere visszafordításának cselekvési
tervei irányulnak, jelen esetben ezek a kétnyelvű moldvai katolikusok körében beszélt magyar
nyelvváltozatok. Az Y pedig az a nyelv, amely a beszélőközösségben a nyelvcsere folyamatában az X nyelv helyét átveszi, ez esetünkben a román nyelv valamely változata. A fokozatokat
felülről lefelé haladva ismertetjük, azaz a nyelvcsere folyamatát tekintve az X nyelv teljes visz-

szaszorulásától (8. fokozat), addig a helyzetig, ahol az X nyelv az Y nyelvhez hasonló használati értékkel bír a beszélöközösségben (1. fokozat).
A nyelvcsere visszafordításának Fishman-i modellje a kívülről vagy felülről indított nyelvi
tervezési lépések helyett a nyelvközösségen belülről fakadó igények és szándékok koordinálására helyezi a hangsúlyt. Eszerint a nyelvközösség ilyen irányú szándékának és igényeinek a
hiányában a nyelvcsere visszafordítására tett kísérletek eleve kudarcra vannak ítélve.
A nyelvcsere visszafordításának lehetséges lépéseit összegző skála áttekintése során felhasználjuk a 2001-ben, Moldvában, a Szeret menti falvakban (Klézse/Cleja, Somoska/Çomuçca,
Pokolpatak/Valea Micä, Kákova/Faraoani, Nagypatak/Valea Mare, Bogdánfalva/Valea Seaca,
Trunk/Galbeni, Gyoszény/Gioseni, Ketris/Chetriç), valamint a Tázló menti székely eredetű
Frumószán (Frumoasa) általunk végzett nyelvszociológiai kutatás részeredményeit. Hivatkozásaink a Szeret menti, székely eredetű Somoskán és a déli típusú Bogdánfalván készült interjúk
eredményeire vonatkoznak.

8. fokozat: A nyelv rekonstrukciója és/vagy individuális elsajátítása a felnőttkorban
A nyolcadik fokozat arra a nyelvi helyzetre vonatkozik, amikor a nyelvcsere tulajdonképpen már befejeződött, tehát az X nyelv teljesen kiszorult a nyelvhasználatból. A moldvai katolikus falvak többségének nyelvi helyzete ebben a fokozatban értelmezhető. Ezekben a falvakban
tehát a nyelvcsere visszafordítása a nyelv teljes újratanulásával kezdődhet el. Fishman szerint
ebben az esetben teljes nyelvi rekonstrukció szükséges. Ez esetünkben nem ilyen egyértelmű,
hiszen újratamtandá^yelvként-nem feltétlenül csak a faluban korábban beszélt nyelvváltozatot
képzelhetjük el. A nyelv individuális elsajátításához ugyanis alapul vehetők egyrészt a magyar
nyelv egyéb, más moldvai kétnyelvű közösségekben használt változatai, másrészt akár az erdélyi, akár a magyarországi sztenderdizált nyelvváltozatok. Ez esetben nem beszélhetünk nyelvi
rekonstrukcióról (vö. Fishman 1991: 255).
Elképzelhető ugyanakkor olyan megoldás is, melynek során az adott nyelvközösségben korábban beszélt nyelvváltozatról készült hangfelvételek, dokumentumok alapján valóban rekonstruáljuk a helyi nyelvváltozatot, s ennek revitalizálásával teremtjük meg a nyelvcsere viszszafordításának alapját. Ezeket a falvakat eddig a nyelvi tervezés semmilyen formában nem
érintette, pedig nem lenne érdektelen felmérni a román egynyelvű közösségek nyelvhasználattal, kétnyelvűséggel és a korábbi nyelvváltozat esetleges revitalizációjával kapcsolatos vélekedéseit.

7. fokozat: Az X-et beszélő\ társadalmilag egységes és etnolingvisztikailag
közösség fenntartása

aktív felnőtt

Ez a fokozat olyan nyelvi helyzetet ír le, amelyben a magyar nyelven folytatott interakció a
tradicionálisabb, a közösséghez erősebben kötődő idősebb korosztályok beszélői körében még
jellemző, elsősorban az egymás közötti kommunikációban. Az X nyelv használati értéke ebben
az esetben erősen korlátozott, csekély számú szociolingvisztikai színtérhez kötött.
Tánczos (é. n.) becslésen alapuló adatai alapján a kétnyelvű katolikus falvak túlnyomó
többsége ebbe a fokozatba sorolható. Megfigyeléseink azonban ennek ellentmondanak, mivel a
fiatalabb korosztályok nyelvhasználatának szinkrón aspektusa nem határozza meg egyértelműen
későbbi kódválasztási szokásaikat. Míg az intergenerációs kapcsolatokban a román nyelv erőteljes térnyerése figyelhető meg, a kortárs csoportok interakcióiban a legfiatalabb korosztály
körében is sajátos szerepet tölt be a magyar nyelv. A román nyelvi elsődleges szocializáció
tendenciája ellenére ugyanis a gyerekeknek 10-14 éves korukra kialakul valamilyen fokú magyar nyelvi kommunikatív és - kisebb mértékben - grammatikai kompetenciájuk (vö. Hegyeli

é. п. 87; Tánczos é. п. 17). Adataink szerint a két faluban összesen 23-an állították, hogy a kisebb gyerekek csak románul beszélnek, míg ketten, hogy magyarul is, ugyanakkor 21 adatközlőnk szerint a gyerekek később megtanulnak magyarul, míg csak öten voltak, akik úgy látják,
hogy később sem sajátítják el a közösség hagyományos nyelvét. Feltételezhető, hogy a helyi
magyar nyelvjárásnak rejtett presztízse vaui, amely a faluközösséghez való tartozás érzését erősíti a beszélőkben, emellett az egyes korosztályokon belüli interakciókban esetenként mint a
személyes, bizalmas kapcsolat nyelvi kifejezése jelenik meg. A magyar nyelvű intragenerációs
kommunikációs stratégiák esetleges megléte nem jelenti azonban a 6. fokozat megvalósulását,
mivel annak biztosítéka a nyelvátadás szempontjából intergenerációsan folytonos közösség
megléte.

6. fokozat: Az X-et beszélő otthon, család és közösség korosztályok közötti és területileg
folytonos informális szóbeliségének elérése
A 6. fokozatban megfogalmazott cél az intergenerációsan folytonos közösség létrehozása,
amelyben biztosított a nyelvátadás korosztályok közötti folytonossága. Ez a szakasz a nyelvcsere visszafordításának folyamatában döntő jelentőségű, mivel az e pontban ismertetett feltételek hiányában a további fokozatokat érintő cselekvési tervek hatástalanná válnak. A 6. fokozat
alapja a közösségnek az a szándéka, hogy az X nyelvet generációról generációról továbbadja,
biztosítéka pedig az, hogy az X nyelv a beszélők mikroszociológiai kapcsolatrendszerének
összes nyelvhasználati színterén kizárólagos szerepet kapjon. Ebben az esetben az Y nyelv
használati színtere elsősorban a makroszociológiai környezettel megvalósuló interakciókra
korlátozódik. Ehhez a ponthoz kapcsolódik az a dilemma is, hogy a közösségen belüli spontán
nyelvi megnyilvánulásokat nem lehet - és nem is kívánatos - kívülről, intézményes eszközökkel közvetlenül befolyásolni, ez csak a beszélőközösség saját, belső intencióin alapulhat.
Tánczos (é. n.) adatai alapján ehhez a fokozathoz csak a moldvai kétnyelvű falvak kis része, összesen kilenc település tartozik. Tánczos szerint ezekben a falvakban mindenki, még a
kisebb gyerekek is beszélnek magyarul. A többi közösség nyelvhasználati gyakorlatát illetően tehát figyelmen kívül hagyja a nyelvelsajátításnak a 7. fokozatnál említett sajátos stratégiáit.

5. fokozat: írásbeliség a közösségi iskolák révén, amelyek a kötelező oktatás
követelményeinek való megfelelést nem tekintik céljuknak
Az eddig kifejtettek ellenére a moldvai kétnyelvű katolikusok közösségeit érintő nyelvi tervezés tendenciái jórészt az 5. vagy az azt követő fokozatokban megjelölt lehetőségek megvalósítását célozzák. Az 5. fokozat az állami, román nyelven folyó oktatást nem helyettesítő, de azt
a magyar nyelvű írásbeliség bevezetésével kiegészítő oktatás lehetőségét vázolja fel.
Moldvában ugyan voltak ilyen irányú törekvések (vö. Hegyeli 2001: 183; Vincze 2002:
73), jelenleg azonban az oktatás újabb formája nem a helyi magyar nyelvű írásbeliség hagyományára támaszkodik. Néhány faluban, Klézsén, Somoskán, Trunkon, Gyoszényben, Pusztinán
(Pustiana) és Külső-Rekecsinben (Fundu Rácáciuni) magyarországi anyagi támogatással, erdélyi, illetve Klézsén, Trunkon és Gyoszényben részben helyi származású tanárok közreműködésével folynak iskolán kívüli foglalkozások (Hegyeli 2001). Bár nem zárható ki, de a Fishman-i
gondolatmenet értelmében megkérdőjelezhető, hogy javarészt a 6. vagy 7. fokozathoz sorolható
moldvai kétnyelvű közösségekben az ilyen típusú kezdeményezések elérik céljukat. Ugyanis
amíg nincsen biztosítva a nyelv átadásának korosztályok közötti folytonossága, a következő
lépések nem járulnak hozzá döntő módon a nyelvmegtartás hagyományos gyakorlatának megőrzéséhez.

Ez a skála első olyan pontja, ahol a magyar nyelvű írásbeliség kérdése felvetődik. Ezzel
kapcsolatban - az egyébként sztenderd magyar nyelven folyó és arra irányuló - iskolán kívüli
oktatás mellett meg kell említeni, hogy léteznek a moldvai kétnyelvű katolikus közösség tagjaitól származó irodalmi szövegek, amelyek a helyi nyelvjáráson alapulnak (I. Lakatos 1986;
1988; Duma 2000). Ezek a törekvések ugyan fontosak lehetnek a nyelvcsere visszafordításában,
de egyelőre a helyi szerzők munkáinak nincsen moldvai közönsége.
Az írásbeliség kérdéséhez tartozik Sándoij;2000) felvetése is az oktatás nyelvéről: a magyar sztenderd helyett szerinte a helyi nyelvváltozatokon alapuló „csángó koiné (sztenderd)"
kialakítására és bevezetésére kellene törekedni. Amellett, hogy az oktatás jelenlegi gyakorlatában a köznyelv használatát a résztvevők nem utasítják el, a hagyományos értelemben vett státustervezés, tehát a formális nyelvhasználat kódjának kiválasztása mindaddig nem játszhat központi szerepet a nyelvcsere visszafordításában, amíg az informális szociolingvisztikai színtereken nincsenek meg a nyelvhasználat folytonosságának feltételei.
Az 5. szakaszt követően a közösségen belülről induló, a nyelvcsere visszafordításában a
linearitás szempontjából adekvátnak minősülő törekvéssel nem lehet számolni.
4. fokozat: iskolák az X csoporthoz tartozó tanulók számára, amelyek (a) az X csoport
vagy (b) az Y csoport ellenőrzése alatt állnak, és amelyek a kötelező oktatás helyett
látogathatók
A 4.a fokozatra, azaz a magyar nyelvű csoport ellenőrzése alatt álló, az állami oktatás alternatívájaként választható intézmények létrehozására tudomásunk szerint a moldvai kétnyelvű
katolikus közösségben sem korábban, sem napjainkban nem fogalmazódott meg szándék, míg
a 4 . b fokozat szerinti, a román egynyelvű csoport ellenőrzése alatt álló, a magyar nyelvű tanulók számára létrehozott iskolákra is csak az 1940-es évek végétől az 1960-as évek elejéig volt
példa.
/., 2. és 3. fokozat: Az X nyelv használata a munkahelyeken,
felsőoktatásban és közigazgatásban

tömegtájékoztatásban,

Míg a harmadik fokozatról, amely az X nyelvet használó i£gimiái|s_ munkahelyek létrehozására irányuló szándék, egyáltalán nem beszélhetünk, létezik két, a második fokozatot érintő, a
regionális tömegtájékoztatáshoz tartozó és kívülről jövő kezdeményezés. Egyik a kétnyelvű
kiadásban havonta megjelenő Moldvai Magyarság című folyóirat, melynek - kevés kivételtől
eltekintve - sem szerzői, sem ol^soníem^irioTd
kétnyelvű katolikus közösségekből kerülnek ki. Másrészt több településen elérhetővé vált az utóbbi években a magyar nyelvű műholdas
xsatornák adása. A nyelvcsere megfordításának szempontjából e kezdeményezések két okból is
irrelevánsnak tekinthetők, mivel kívülről jövő, azaz nem a közösségen belül meglevő motivációk eredményeképpen jöttek létre, és ami ennél is fontosabb, a fokozatok linearitásának elvét
figyelmen kívül hagyják.
Összefoglalás
A moldvai magyar származású katolikus közösségek túlnyomó többsége a Fishman-i skála
végső fokozatához sorolható. A már kihalt nyelvjárások revitalizálása éppúgy más módszereket
kíván, mint a skála 7. fokozatával jellemezhető, valamint a vernakuláris nyelvet a fiatalabb
korosztályban is használó közösségek {6. fokozat) nyelvcseréjének visszafordítása. A moldvai
nyelvesere visszafordítására irányuló nyelvi tervezésben eddigjcét főbb megközelítés alakult ki,
de egyik sem vet számot a nyelvi veszélyeztetettség falvankénTeítérő szintjével. Az egyik kísérlet az oktatás gyakorlatában törekszik befolyásolni a nyelvhasználatot, a másik pedig a helyi

nyelvváltozatok sztenderdizálását tűzte ki célul, ami szintén az oktatás szempontjából értelmezhető módon hangsúlyozza a nyelvjárásokon alapuló nyelvi oktatás szükségességét.
Míg néhány településen az iskolán kívüli, évközi oktatás gyakorlata részben illeszkedik a
modellhez (Pusztina és Külsőrekecsin), más közösségekben elsősorban a fiatalabb korosztályok
intra- és intergenerációs nyelvhasználati szokásainak a befolyásolását lenne érdemes a nyelvi
tervezés feladataként meghatározni.
A „csángó koiné (sztenderd)" létrehozására vonatkozó a nyelvi tervezés korai szakaszának
modernizációs paradigmájába illeszthető javaslat, amely a státustervezést a formális nyelvhasználati funkciókhoz hozzárendelendő nyelvváltozatok meghatározására korlátozza (1. Sándor
2000), a Fishman-i megközelítés szerint kevésbé lehet hatékony a moldvai katolikusok kétnyelvűségének fenntartásában.
Mindkét megközelítésben közös, hogy a korosztályok közötti kommunjkációs töréspontok
skáláján a 7. fokozatból közvetlenül kíván eljutni az 5. és az azt követő fokozatokig, nem ismervén fel, hogy a közösség spontán nyelvhasználati szokásainak és a nyelvátadás hagyományának a befolyásolása nélkül (6. fokozat) az ilyen törekvések eredménytelenek. A nyelvcsere
visszafordításának modellje ugyanis a nyelvmegtartásban a formális (iskolai) nyelvhasználattal
szemben a beszélők informális nyelvhasználatának az elsődlegességét hangsúlyozza.
Fishman modellje - az elméleti hátterét (diglosszia, makroszociológiai megközelítés stb.)
érő kritikák ellenére - alkalmazható lenne más magyarpárú kétnyelvüségi helyzetekben is, elsősorban a beás és a romani nyelvváltozatok, továbbá a Kárpát-medencei szórványterületeken
beszélt magyar nyelvjárások revitalizációja során.
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CZEGLÉDI S Á N D O R

Fenyegette-e valaha a német az angol nyelv helyzetét
az Egyesült Államokban?
Bevezetés
A 17. század vége óta körülbelül 8 millió német bevándorló érkezett az Egyesült Államok
mai területére, mely folyamat következményeként a német gyökerekkel (is) bíró népesség jelenleg csaknem a negyedét teszi ki az USA összlakosságának. Az arány első látásra meghökkentő, és egyben számos kérdést vet fel:
1. Miért nem jelentősebb a német nyelv és kultúra befolyása napjaink Amerikájában?
2. Milyen tényezők játszottak szerepet a német etnikum (spontán vagy erőszakos) asszimilációjának elősegítésében?
3. Adód(hat)ott-e olyan történelmi pillanat, mikor reális lehetőségként merült fel a német
nyelv hivatalossá tételének gondolata, és/vagy egy német tagállam létrehozásának terve az ország függetlenségének kikiáltását követő évtizedekben?
Jelen tanulmány főként a harmadik kérdés nyelvi vetületével foglalkozik, és egyúttal vázlatosan áttekinti az asszimilációs folyamatot befolyásoló tényezők sorát a 17. század végétől a
19. század utolsó harmadáig, melynek segítségével végső soron részleges választ próbál adni a
legelső pontban megfogalmazott problémára is. A vizsgált időszakot, melyre Fitzgerald (1993)
szerint nagy általánosságban a kétnyelvűség iránti tolerancia, sőt a bilingvizmus támogatása
voltjellemző, három fő szakaszra osztom:
1. A gyarmati időktől a függetlenség kivívásáig terjedő időszak.
2. Az alkotmányos rend megszilárdulása, a működő demokrácia alapjai, megteremtésének
periódusa a 18. század utolsó évtizedeiben - és az ebből fakadó (vélt vagy valós) esélyek a
német nyelv státusza szempontjából.
3. A német bevándorlás és hatásai az 1880-as évekig, a közép- és kelet-európai migrációs
hullám megindulásáig.
I. A német nyelv helyzete a gyarmati időszaktól az USA függetlenné

válásáig

Számos szakértő véleménye szerint az Egyesült Államokban a gyarmati időszaktól egészen
napjainkig létezik egyfajta folytonos „kétnyelvű hagyomány" (Kloss, 1998; Crawford, 1995).
Ez a megfigyelés az „olvasztótégely" mítoszával szembeállítva is megállja a helyét, hiszen a
bevándorlók körében zajló természetes nyelvváltási folyamatot gyakran késleltette az óhazából
érkező újabb tömegek megjelenése, illetve a tagállami vagy szövetségi törvényhozás által nem
ritkán alkalmazott amerikanizációs kényszerrel szembeni ellenállás.
Az 1790-es első országos népszámlálást megelőző időszakban körülbelül 100 ezer német
érkezett az angol gyarmatok, illetve a későbbi Egyesült Államok területére. Az 1790 és 1820
közé eső 30 évben ez a szám mintegy 25 ezerre tehető, míg az 1820-tól a polgárháború kitöréséig már 3 a milliót is meghaladta az új hazát kereső német bevándorlók száma (The Peopling
of America).
A függetlenségi háborút megelőző szűk egy évszázadban a német bevándorlók legkedveltebb célállomása a kvékerek által alapított, és korát messze megelőzően demokratikus alapokon
nyugvó Pennsylvania gyarmat volt. A terület fontos szereppel bírt az Egyesült Államok kialakulásának idején is, hiszen Philadelphia volt a színhelye az 1776-os Függetlenségi Nyilatkozat
és az 1787-es Alkotmány megfogalmazásának, 1790-től 1800-ig pedig az USA fővárosaként

funkcionált. Az állam jelenleg is használatban lévő informális neve - „Keystone State" - arra a
fontos feladatra utal, amelyet Pennsylvania az északnyugati, déli és középnyugati régiók integrálásában tölt be.
Az első német telepesek - 13 kvéker és mennonita család Krefeldből - 1683. október 6-án
érkeztek Philadelphiába Franz Dániel Pastorius vezetésével, és a város északi határán megalapították a német bevándorlás első jelentős hídfőjét, Germantownt. Hét évvel később Philadelphia a maga 4000 lakosával már - Boston után - az amerikai kolóniák második legnagyobb
városának számított. A gyarmat alapítója, William Penn személyesen látogatott el Európába,
hogy német nyelvre is lefordított brosúrái segítségével pennsylvaniai kivándorlásra buzdítsa
egyes Rajna-vidéki vallási szekták tagjait (Brogan, 1990: 94). A német-amerikaiak által fenntartott első oktatási intézmény már 1694-ben működött (Crawford, 1995). Később maga Pastorius is alapított iskolát, de valószínűleg nem harcolt foggal-körömmel a honfitársai körében
tapasztalható asszimilációs folyamatok ellen, hiszen német és angol nyelven egyaránt publikált,
valamint egyik fő műve is az angol nyelv hatékony tanítását tűzte ki célul (A New Primmer or
Methodical Directions to Attain the True Spelling, Reading, and Writing of English, 1698).
Az 1790-es népszámlálási adatok tanúsága szerint a pennsylvaniai német közösség lélekszáma 225 ezer főre rúgott, azaz a gyarmat összlakosságának mintegy harmada vallotta magát e
népcsoporthoz tartozónak, amely az USA népességének ekkor 9%-át jelentette (Adams, 1993).
A 18. század folyamán felerősödő német betelepülés aggodalommal töltötte el a kortársak egy
részét: William Penn titkára kifogásolta a németek körében tapasztalható összetartást és „Őfelsége alattvalóiéval szemben tanúsított tartózkodó, elkülönülésre hajlamos magatartásukat
(Schirp, 1909). Az évente 7000 főre duzzadó bevándorlási hullám angolszász hegemóniát fenyegető feltételezett kártékony hatásai ellen Benjamin Franklin is szót emelt az 1750-es években írt pamfletjeiben. Szerinte az amúgy is ostoba bevándorló németek nem mutattak kellő
hajlandóságot az angol nyelv elsajátítása irányában, gyermekeiket is legfőképpen anyanyelvükön oktatták (Crawford, 2000: 11). A jövevények asszimilációját meggyorsítandó, Franklin
létrehozott egy ingyenes angol nyelvű iskolahálózatot („Society for the Propagation of Christian
Knowledge") a gyarmaton azzal a hivatalos célzattal, hogy elősegítse a hittantanítást a németek
körében. Az idegenekkel szembeni ellenérzései legalább két forrásból táplálkoztak: egyrészt
üzleti érdekei sérültek, mikor a német nyomdászok egyre élesedő versenyhelyzet elé állították
Pennsylvaniában, másrészt politikusként nehezményezte a vallási szekták pacifista beállítottságát, melynek eredményeként - legalábbis Franklin értelmezése szerint - nem jutott elég pénz a
gyarmat terjeszkedését biztosító indiánellenes háborúkra (Crawford, 2000: 12). Nézetei később
megváltoztak, és a németeket leginkább szidalmazó passzusokat kigyomlálta írásainak újra
megjelentetett gyűjteményéből.
Az angol nyelv domináns pozícióját azonban sem Pennsylvaniában, sem pedig országos
szinten nem veszélyeztette a 13 gyarmaton élő nagy számú bevándorlósereg. (Egy röpke pillanatig majdnem az „alapító atyák" tették ki kockázatnak saját anyanyelvük helyzetét, mikor a
függetlenség kivívása után a gondolatkísérlet szintjén felmerült, hogy az egykori anyaország
nyelvét a héber, a francia, netalán a görög váltsa fel, mivel Isten, a Felvilágosodás vagy a demokrácia nyelve jobban szolgálhatná az amerikai nemzetépítés ügyét (Baron, 1990). A kontinentális kongresszus előrelátóan - és a németek részéről a függetlenségi háború idején mutatott
lojalitás alapján nem is eredménytelenül - igyekezett a politikailag jelentős erőt képviselő kisebbségek kedvében járni azzal, hogy németül és franciául is megjelentetett számos fontos
törvényt és dokumentumot, többek között a Konföderációs Cikkelyeket, az USA első írott alkotmányát. Egy hasonló igényt támasztó petíció - illetve annak elutasítása 1795-ben - képezte
az Egyesült Államok történetének talán legmakacsabb nyelvpolitikai vonatkozású tévhitének, az
ún. „Mühlenberg-legendá"-nak az alapját is.

IL Esélyek és vágyálmok: a Mühlenberg-legemla

valóságtartalma

Az anekdota, amely szerint a 18. század végén kis híján a német váltotta fel az angol nyelvet az Egyesült Államokban, az 1840-es években kapott lábra. Terjesztői főként német írók
(például Franz Löher), valamint amerikai némettanárok és németországi kollégáik voltak. Löher
megbízhatóságáról legyen elég annyit megemlíteni, hogy bár a müncheni egyetem tanára és
1865-88-ig a bajor állami levéltár igazgatója volt, az objektivitás nem tartozott legfőbb erényei
közé. Magyarországon is járt, s élményeit Die Magyaren und andere Ungarn (1874) címmel
jelentette meg, az itt észlelt viszonyokat „nagy elfogultsággal és rosszakarattal" tüntetve fel
(Révai XIII: 9).
A történet kialakulásában Frederick A.C. Mühlenberg - a Képviselőház első és harmadik
elnöke (1789-91, ill. 1793-95 között) - törvényhozói tevékenységére vonatkozó hézagos feljegyzések félreértelmezésén túl valószínűleg szerepet játszott az amerikai németség gyors - a
19. század elején már két generáció alatt bekövetkező - asszimilációja fölött érzett keserűség is
(Adams, 1993). Az 1930-as években a legenda újjáéledt, nem kis részben a nácibarát „Friends
of the New Germany" vagy más néven „German-American Bund" propagandahadjáratának
köszönhetően (Crawford 2001).
A legmerészebb verzió szerint 1795-ben az Amerikai Egyesült Államok törvényhozásában
késhegyig menő politikai csata zajlott a német és az angol nyelv támogatói között. A dráma
szerencsére a német nyelv hivatalossá tételét szorgalmazó törvényjavaslat minimális, 42-41
arányú vereségével végződött, de csupán azért, mert a 41-4l-es patthelyzetet a Képviselőház
elnökének, a (második generációs német bevándorló) Frederick A.C. Mühlenbergnek a szavazata billentette az angol nyelv javára.
Ez a forgatókönyv a valóságban soha nem játszódott le, hiszen az Amerikai Egyesült Államok Kongresszusa az 1774-től 1873-ig terjedő időszakban nem tárgyalt semmiféle olyan törvényjavaslatot, amelynek célja a német nyelv hivatalossá tétele lett volna. Ezen állítást a
Library of Congress egy évszázadnyi törvényhozói tevékenységet felölelő adatbázisában lefolytatott on-line kulcsszavas keresésem eredményére alapozom. A gyűjtemény a következő
teljes szövegű dokumentumok elektronikus elérését teszi lehetővé (A Century of Lawmaking
for a New Nation: U.S. Congressional Documents and Debates 1774-1873):
House Journal: a Képviselőházi Napló tartalmazza a Kongresszus alsóházában tárgyalt napirendi pontok részletes listáját valamint a szavazások eredményét;
Senate Journal: a Képviselőházi Napló felsőházi megfelelője;
Senate Executive Journal: a Szenátus elnöki kinevezéseket és államközi szerződéseket
érintő állásfoglalásainak jegyzéke;
Journals of the Continental Congress: az első és a második kontinentális kongresszus
(1774, 1775-89) üléseiről szóló napi feljegyzések összessége;
EHioFs Debates: a tagállamok küldötteinek az 1787-es alkotmány elfogadásával kapcsolatos vitáiról fennmaradt dokumentumok John Elliot által rendszerezett gyűjteménye;
Farrand^s Records: az 1787-es Alkotmányozó Gyűlés vitáinak Max Farrand gondozásában
1911 -ben kiadott anyaga;
Maclay^s Journal: William Maclay pennsylvaniai szenátor naplójegyzetei (1789-91);
Journals of the Confederate Congress: a Konföderáció törvényhozó testületének jegyzőkönyve.
A Kongresszusi Évkönyv (Annals of Congress) teljes szövegű lekérdezése még nem lehetséges, ezért ebben a dokumentumban - amely a House és Senate Journalnél részletesebben
közli a törvényhozás által tárgyalt javaslatokat és egyéb eseményeket 1789-től 1824-ig - az
elemzés szempontjából fontosnak ítélt dátumok alapján határoltam be a szükséges információkat. Az Annals of Congress hátránya viszont az, hogy összeállítására csak 1834 és 1856 között
került sor, főképp újságcikkek és egyéb tudósítások alapján.

Az „official language" szókapcsolat a teljes szövegű keresést lehetővé tevő dokumentumokban összesen egyszer szerepel, de akkor is a hivatalos szóhasználatot, és nem a hivatalos
nyelvet jelöli. 1863 januárjában Jefferson Davis, a szakadár déli államok elnöke vezetett be e
szavakkal („I quote the official language") egy idézetet az európai nagyhatalmak tengeri hadviselést érintő alapelveivel kapcsolatban (C.S. Congress Journal. 1863. 14 January.).
A „German language" összetétel 78-szor fordul elő a fent említett forrásokban, 76-szor a
jelen vizsgálat szempontjából csaknem mellékes eseményekkel, illetve időszakokkal kapcsolatban (pl. 1862 áprilisában a Patent Office mezőgazdasági jelentéseinek és a különböző elnöki
beszédek német fordítása ügyében, illetve a West Point-i katonai akadémián létesítendő német
professzori státusz létesítése érdekében).
A Mühlenberg-legenda alapját képező eseményekre vonatkozó első feljegyzés 1794. január
9-én került be a Képviselőházi Naplóba:
A petition of a number of Germans, residing in the State of Virginia, was presented to the
House and read, stating the inconveniences to which they are subjected, from an entire
ignorance of the English language, and praying that a certain proportion of the laws of the
United States may be printed in the German language. Ordered, That the said petition do lie on
the table. (U.S. House Journal. 1794. 3rd Cong., 1st sess., 9 January.)
A kérelem egyáltalán nem érintette sem a német, sem az angol nyelv státuszát, hiszen
mindössze arról szólt, hogy egy „bizonyos számú" virginiai német kisebbségi, aki egyáltalán
nem beszélt angolul, szerette volna anyanyelvén olvasni az Egyesült Államok törvényeit.
A House Journal bejegyzése 1794. november 28-án szinte szó szerint megegyezik a januárival. Az egyetlen pontosítás a kérelmezők lakóhelyét érinti, itt már a megye is szerepel:
A petition of a number of Germans, residing in the county of Augusta, in the State of
Virginia, was presented to the House and read, stating the inconveniences to which they are
subjected, from an entire ignorance of the English language, and praying that a certain portion
of the laws of the United States may be printed in the German language. (U.S. House Journal.
1794. 3rd Cong., 2nd sess., 28 November.)
A petíció ugyanúgy döntés nélkül napirenden maradt, mint 10 hónappal korábban. Az
1794-es évre vonatkozó House Journalben - a fent említetteken kívül - három másik alkalommal is található utalás az Augusta megyei németek kérvényére. Március 20-án az ügyet a Mr.
Preston, Mr. Heister és Mr. Peter Mühlenberg (a Képviselőház elnökének testvére, a függetlenségi háború veterán tábornoka) képviselőkből álló bizottság hatáskörébe utalták:
Ordered, That the petition of a number of Germans residing in the State of Virginia, which
lay on the table, be referred to Mr. Preston, Mr. Heister, and Mr. Peter Muhlenberg; that they
do examine the matter thereof, and report the same, with their opinion thereupon, to the House.
(U.S. House Journal. 1794. 3rd Cong., 1st sess., 20 March.)
Tudjuk, hogy április l-jén Mr. Preston ismertette a bizottság véleményét a Ház előtt, és a
kérdés továbbra is napirenden maradt:
Mr. Preston, from the committee to whom was referred the petition of a number of
Germans, residing in the State of Virginia, made a report; which was read, and ordered to lie
on the table. (U.S. House Journal. 1794. 3rd Cong., 1st sess., 1 April.)
December l-jén a petíció ismét visszakerül a bizottsághoz:
Ordered, That the petition of a number of Germans, residing in the county of Augusta, in
the State of Virginia, which lay on the table, be referred to the committee last appointed. (U.S.
House Journal. 1794. 3 ,d Cong., 2nd sess., 1 December.)
Az Annals of Congress még ennél is kevesebb információval rendelkezik a németek petícióját illetően: az 1794-es évben mindössze a fent idézett november 28-án és december 1-én kelt
House Journal bejegyzések másolatait tartalmazza az üggyel kapcsolatban.

A kérelem sorsát megpecsételő szavazásra 1795-ben került sor. Január 13-án a Képviselőház ismét tárgyalta a javaslatot. Az Annals of Congress tanúsága szerint elhúzódó vita alakult ki
a szövetségi törvények kihirdetésének leghatékonyabb módjáról, és egyik felmerülő megoldás
sem nyerte el a Képviselőház tetszését:
The House went into a Committee of the Whole on the means of promulgating the laws, Mr.
Cobb in the Chair. A great variety of plans were proposed, but none that seemed to meet the
general sense of the House. (Annals of Congress 1795, 1082.)
Szavazásra is sor került, de az indítvány tárgya az ülés elnapolása volt a téma napirenden
tartása mellett:
After much miscellaneous conversation it was moved that the Committee should rise, the
Chairman reported progress, and asked leave to sit again. The motion was negatived - ayes 41,
noes 42. (ibid.)
A 42-41 arányú nemleges szavazás tehát csak egy meglehetősen kis jelentőségű mozzanatot döntött el, de azt sem véglegesen:
It was then moved by Mr. W. Smith that a committee consisting of a member from each
State in the Union should confer on this subject. This was agreed to... (ibid.)
Újabb bizottság alakult a kérdés további megvitatására, ezúttal az Unió mindegyik állama
képviseltette magát a testületben, sőt még a nem inkorporált Délnyugati Terület is jogot szerzett
egy fő delegálására.
Frederick Augustus Conrad Mühlenberg szerepét és a viták tartalmát az idézett dokumentumok egyáltalán nem említik. Csupán anglofil magatartásából és abból a tényből, hogy hallei
egyetemi tanulmányai ellenére sem tudott folyékonyan beszélni németül (Biographical
Directory of the US Congress) lehet arra következtetni, hogy ellenezte a virginiai németek petícióját. Mindenesetre néhány hónappal később végleg sikerült aláásnia politikai támogatottságát
német kisebbségi választói körében, amikor republikánus honatyaként kulcsfontosságú szavazattal járult hozzá a sokak véleménye szerint megalázó kitételeket is tartalmazó, John Jay nevéhez fűződő brit-amerikai szerződés ratifikálásához. E lépése következtében elveszítette az 1796os választást, feldühödött sógora pedig késsel támadt rá (Baron, 1990). Mühlenberg a szerződés
végrehajtásához szükséges pénzügyi keret biztosításáról szóló határozat meghozatalában játszott sorsdöntő szerepet 1796. április 29-én:
Resolved That it is expedient to make the necessary appropriations for carrying the Treaty
with Great Britain into effect. The House divided, forty-nine for the resolution,
forty-nine
against it. It remained for the Chairman, Mr. Muhlenberg to decide. (Annals of Congress 1796,
1280.)
Ezt a döntést mosták össze később a virginiai németek kérelmével kapcsolatos huzavonával, illetve a német nyelv státuszáról határozó sosemvolt szavazással.
Az 1795. január 13-i vita sikertelenségét követően a Képviselőház február 16-án ismét napirendre tűzte a szövetségi törvények kihirdetésének módjáról szóló bizottsági vélemények
megvitatását. A korabeli feljegyzések szerint a honatyák álláspontja erősen megosztott volt a
kérdésben. A kritikus szavazás, amelyben a Ház elutasította a fordítást, nem került be a feljegyzések közé. A február 16-án elfogadott határozat mindössze arról rendelkezik, hogy a jelen
kongresszusi ülésszak befejezéséig később pontosítandó számú jogszabálygyűjteményt kell
kinyomtatni, melyek magukban foglalják az Egyesült Államok Alkotmányát, a hatályos törvényeket és a szerződések szövegeit. A példányokat pedig a képviselők számarányának megfelelően kell szétosztani az egyes államok között:
Resolved, That there be printed, under the direction of the Secretary of State, a complete
edition of
copies of the laws, to the close of the present session of Congress, to include the
Constitution of the United States, the public acts which are now in force, and the treaties,... and

that they be divided among the respective States... according to the rule for apportioning
Representatives. (Annals of Congress 1795, 1229.)
A határozatban a német nyelvről említés nem történik. Az idézett szöveget a Szenátus is
jóváhagyta, George Washington pedig néhány héttel később aláírásával szentesítette az English-only" szellemében fogant korai rendelkezést. Az Egyesült Államok de facto hivatalos nyelvének domináns pozíciója még jelképesen sem sérült az 1795-ös év kongresszusi csatározásai
során.
HL Bevándorlás és asszimiláció a csökkenő tolerancia idején
A 19. század elején a német - és más nemzetiségű - bevándorlás aránya jelentősen visszaesett a napóleoni háborúk és az 1812-14 között zajló angol-amerikai konfliktus következtében.
A transzatlanti hajózási útvonalak helyreállása után a német migrációs hullám addig soha nem
tapasztalt méreteket öltött. A polgárháborút megelőző évtizedekben ennek okai főként a sorozatos rossz termés és az ezt követő éhínség (1816-17), a burgonyavész (1845-46), és a sikertelen k48-as forradalmi hullám után következő politikai üldöztetés voltak. A bevándorlási adatok
vizsgálatából kitűnik, hogy a legnagyobb arányú német beáramlás 1830 és 1890 között zajlott,
amikor az összes regisztrált bevándorló közül jóval több, mint 20%-ot tett ki a németek aránya.
Különösen szembeötlő az 1850 és 1870 közötti két évtized, amikor ez az átlagos mutató hajszál
híján elérte a 35%-ot (Adams, 1993) - a polgárháború visszavető hatása ellenére.
A német bevándorlás első igazi csúcspontja 1854-re tehető, amikor 220 ezer német beérkezőt regisztráltak az amerikai kikötői hatóságok (ibid.). Pennsylvania és az atlanti partvidék
középső államai után a 19. századra a középnyugati területek és a Nagy-tavak vidéke (Indiana,
Illinois, Ohio, Wisconsin, Minnesota, Michigan) váltak a legkedveltebb célállomásokká. A
vallási, politikai üldözöttek és a farmerek után egyre nagyobb számban érkeztek az egykori
honfitársaik által sem mindig túl szívélyesen fogadott nincstelenek, akik leginkább a nagyvárosok gettóiban keresték a boldogulás lehetőségét. Az idegen nyelv használata a bevándorló lét
természetes attribútumából a gyanús idegenszerűség stigmájává süllyedt (Macías in Wiley,
1998: 216). A nyelvi előítéleteket a vallási alapon történő megkülönböztetés is súlyosbította:
mivel a német bevándorlók körülbelül egyharmada katolikus vallású volt, ők kétszeresen is az
1840-es évek végétől megerősödő, idegen- és katolikusellenes nativista irányzat - a „KnowNothingisirT-céltáblájává váltak.
A kizárólagosan német nyelvet használó enklávék elszaporodása ugyanakkor túláradó optimizmussal töltött el némely anyaországbeli (kívülálló) megfigyelőt. A Mühlenberg-legenda
kapcsán már emlegetett Franz Löher mellett Wilhelm Roscher (1817-94), a kor elismert közgazdászprofesszora (1861-től a Magyar Tudományos Akadémia kültagja) is lehetségesnek tartotta, hogy a folyamatos bevándorlás következtében Wisconsin - melynek lakosai közül 16%
volt német születésű 1860-ban - teljes egészében német állammá alakuljon át (Turner, 1920).
Ehhez azonban a számszerű többség mellett a politikai akarat is hiányzott: a német bevándorlók
között meglévő társadalmi, kulturális és vallási különbségek (országos szinten is) megakadályozták egy hosszabb távon is sikeres érdekképviseleti politikai összefogás létrejöttét. (Meg kell
jegyezni azonban, hogy a kizárólag etnikai alapon szerveződő pártok soha nem jutottak meghatározó szerephez az Egyesült Államok történetében - a gyors asszimiláció következtében a
bevándorló társadalmi csoportok polarizációja rövid idő alatt „amerikai" érdekek és értékek
mentén történt meg.)
Rossz nyelvek szerint a német kisebbséget csupán három ügy tudta közös cselekvésre buzdítani: az alkoholfogyasztás és a sörkertek vasárnapi nyitva tartásának joga, valamint a német
nyelvű iskolai oktatás kérdése (Adams, 1993). Az utóbbi - összefonódva az anyanyelven történő vallásgyakorlás és az egyházi iskolák fenntartásának igényével - az etnikum fennmaradásá-

nak sarkalatos tényezőjévé vált. A század közepe táján számos állami és egyházi kezelésben
lévő intézményben folyt német-angol kétnyelvű oktatás nemcsak vidéken - ahol az egyházközségek már abban az időben is megszervezték a néha kizárólagosan németül zajló oktatást,
amikor a szekuláris törvényi szabályozás még nem is írta elő a kötelező iskoláztatást - , hanem
nagyvárosokban is, mint például Baltimore, Cleveland, Cincinnati, Indianapolis, Milwaukee és
St. Louis (Crawford, 1995). Összesen körülbelül egy tucat tagállam hozott olyan törvényeket,
amelyek az angolon kívül más nyelvek oktatását is engedélyezték, a szabályozás sok esetben az
adott nyelven történő tantárgyi oktatást is lehetővé tette (például Pennsylvaniában és Ohióban
1839-től) (Adams, 1993). Azonban míg az egyházi iskolák a nyelv, a kultúra, és a hit megőrzését tűzték ki célul, addig az állami kezelésben lévő intézmények kimondva-kimondatlanul az
asszimiláció és az amerikanizáció meggyorsításában voltak érdekeltek. Ez a folyamat - a gazdasági érvényesülés vágyától hajtva - amúgy is meglepően gyorsan zajlott a nem teljesen elzárkózó életformát folytató német közösségekben. Vezető politikusaik (mint Gustav Korner) sok
esetben maguk is az asszimiláció mellett érveltek, és a különállás, a szeparáció káros hatásait
azért is elítélték, mivel az ilyen hozzáállás alapul szolgált a nativista, bevándorlóellenes szervezetek németellenes támadásaihoz. Különösen a '48-asok' ragadtak meg minden alkalmat, hogy
új hazájuk iránti lojalitásukat kinyilvánítsák. Az 1854-ben alapított Republikánus párt - és személyesen Abraham Lincoln is - sokat köszönhetett az olyan német-amerikaiak támogatásának,
mint Carl Schurz, akik nemcsak politikai befolyásukkal vetették latba az ország egységének
érdekében, de a kritikus pillanatokban fegyverrel is védték az unió ügyét.
A polgárháború után felerősödő migrációs hullám és az Egyesült Államok addigi karakterétől idegen kelet-európai bevándorlás - valamint a nyugati partvidékhez közeli területeken a
kínai és japán betelepülők egyre markánsabb jelenléte - a polgárháború időszakában visszaszoruló nativizmus újjáéledéséhez vezetett. Az idegengyűlölet egyik élharcosának számító szervezet, az 1887-ben Iowában alapított American Protective Association hamarosan az oktatáspolitika területén is „sikereket" könyvelhetett el a Wisconsin és Illinois államokban törvénybe iktatott, a legfontosabb iskolai tantárgyak idegen nyelven történő oktatását megtiltó előírások
keresztülvitelével.
A huszadik század fordulóján a „kötőjeles-amerikai" megjelölés már-már a csoportos
il lojalitás szimbólumává vált, e gyanú alól pedig a német-amerikaiak sem vonhatták ki magukat. Az „olvasztótégely" nem kielégítő működését orvosolni hivatott amerikanizációs kampányok különösen az első világháború kitörése után erősödtek fel, amikorra a német származású
lakosság az első számú belső ellenség szinonimájává „lépett elő". Az 1917 és 1923 között elszenvedett erőszakos asszimilációs programok és nyelvtörvények negatív hatásai pedig hosszú
évtizedekre rányomták bélyegüket a német etnikum nyelvtudásának, közösségi tudatának, és
gyökereihez való viszonyának állapotára. Másfelöl, a húszas évektől jellemző izolacionizmus és
xenofóbia az átlagamerikai számára bocsánatos bűnné tette, sőt hazafias cselekedetté emelte az
idegennyelv-ismeret szinte teljes hiányát, melynek gazdasági hátrányai az 1990-es évektől
kezdve a gyakorlatban is érezhetővé váltak.
Összegzés
A tanulmány bevezetőjében felvetett három kérdésre adott válaszok a következőképpen
foglalhatók össze:
A német kultúra és nyelv befolyása többek között azért nem jelentősebb az Egyesült Államokban, mert az elmúlt három évszázad során érkező bevándorlók nem alkottak egységes közösségeket az újhazában, hiszen maguk sem egységes országból (sőt gyakran Európa különböző
szegleteiből) érkeztek, motivációs hátterük is teljesen eltérő volt. Az 1880-as évekig az európai
bevándorló nyelvekkel szemben alapvetően tolerancia-orientált amerikai (nyelv)politika és a

gazdasági érdekből is fakadó spontán asszimiláció hosszabb távon nem kedvezett az elszigetelt
közösségek fennmaradásának.
A nativizmus polgárháború előtti és azt követő válfajai az angolszász politikai és gazdasági
elit pozícióit kívánták megőrizni az újonnan érkezett, nagyrészt katolikus „idegenek" (írek és kisebb részt németek) részéről jelentkező, vélt vagy valós fenyegetéssel szemben. Az idegenellenesség és az erőszakos asszimiláció csúcspontja az USA 1917-es hadba lépése után következett be,
mikor a német nyelvet gyakorlatilag törvényen kívül helyezték: oktatását számos államban szinte
teljesen betiltották, némely esetben még nyilvános használatát is büntették (Wiley, 1998: 222).
A bevezetőben megfogalmazott harmadik kérdésre a válasz egyértelmű és határozott
„nem". Az Egyesült Államokban a német nyelv soha nem veszélyeztette az angol domináns
helyzetét, az önálló észak-amerikai német állam gondolata pedig csupán illuzórikus ábrándképként sejlett fel néhány, az óhazát legfeljebb csak időlegesen elhagyó, de nemzeti büszkeségnek
és optimizmusnak híján nem lévő szakíró fejében.
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CSERNUSNÉ ORTUTAY KATALIN

Az 1868-as nemzetiségi törvény és a nyelvhasználat
.. A magyar szó még nem magyar érzés. az ember. mert
magy ar, még nem erényes ember, és a hazafiság
köntösében járó még korántsem hazafi. " (Széchenyi István)

Bevezetés
A magyarság és a magyar földön élö etnikai közösségek, nemzeti kisebbségek egymáshoz
való viszonya, ez utóbbiak történelmünkben elfoglalt helye, régóta áll a kutatók, elsősorban a
történészek érdeklődésének középpontjában. Az 1868-ban elfogadott nemzetiségi törvény
azonban elsősorban nyelvtörvénynek tekinthető, érdemes tehát nyelvpolitikai szempontok
alapján is közelebbről megvizsgálni.
Széchenyi István öröksége, azaz a nemzeti és egyetemes európai szempontok egyeztetésének az igénye, korántsem elavult és idejétmúlt célkitűzés, ez számunkra is teljesen nyilvánvaló.
Százötvenhat évvel ezelőtt írott sorait idézzük magyarok és nem magyarok megbékéléséről:
„... mert most van még idő szebb frigynek kötésére, vagy soha többé. Elődeink e frigyet
könnyen köthettek volna, mi mostaniak már csak nehezen, utódaink tán soha többé, ezt ne felejtsük." (Kiss Gy. Csaba 1993 : 225)
E szebb frigy megkötésére irányuló törekvés példája az 1868. évi nemzetiségi törvény,
amelynek előzményeit, megalkotásának folyamatát, végrehajtását és nyelvpolitikai szempontból
történő értékelését szeretném a továbbiakban ismertetni.
/ . A törvény megszületésének

előzményei

A nemzetiségi törvény keletkezésének körülményeit, a történelmi előzményeket vizsgálva,
újból vissza kell térnünk Széchenyi István alakjára, hiszen az ö gondolkodásmódja, irányadó
nézetei nagy mértékben befolyásolták a törvény kidolgozóinak munkáját is. Széchenyi már
mintegy harminc évvel a törvény megalkotása előtt felismerte, hogy az akkori Magyarország
tagadhatatlanul többnyelvű, soknemzetiségű ország, amelyet különféle népcsoportok tekintenek
hazájuknak és az ő törekvéseiket nem lehet kihagyni a számításból, ha egy békés, polgárosodó
Magyarország megteremtése a cél. Az Akadémiai beszédet méltán tekinthetjük saját korán
túlmutató gondolatok tárházának, egy olyan új, együttműködésre és toleranciára képes magyar
nemzetfogalom alapdokumentumának, amely máig megőrizte érvényét.
Széchenyi ebben a beszédben egyértelművé teszi, hogy számolni kell a nemzeti kisebbségekjogos törekvéseivel és az erőszakos magyarosítás csak bajt és háborúságot szül.
„Könnyebb volna, elhiszem, s hasonlíthatatlanul kényelmesb, s sokkal kevésb fáradsággal s
elözvényekkel járó, ha úgy, quia sic volo sic iubeo, a honnak már minden lakosa rögtön magyarrá is válnék, vagy ha már azért magyarrá vált volna, mivel három, négy nyelv mellett szólani még magyarul is tud. Ily kényelmesen a dolog azonban nem megy;..." (Széchenyi 1952 :
266)
Széchenyi történelmi nagyságát, erkölcsi bátorságát és a nemzetiségek iránti toleranciáját
az is bizonyítja, hogy az Akadémiai beszéd, röviddel magyar megjelenése után, szerbül is napvilágot látott Pesten, németül is leközölte a zágrábi Agramer Zeitung, és még a szlovák nemzeti
mozgalom vezetői is, mint Miloslav Hodia és Ludovít Stúr, elismeréssel szóltak álláspontjáról.
A nemzetiségi törvény megalkotására a kiegyezés utáni évben került sor. A kiegyezést
minden nemzetiség a magyarok határozott győzelmének tartotta. A magyar nemesség elégedett
lehetett, mivel a nemzetiségi kérdés kezelésében szabad kezet kapott. Eddig a nemzetiségi vezetők Bécset árasztották el kéréseikkel, panaszaikkal, ezentúl minden óhajukkal Pesthez kellett

fordulniuk. Eljött a nemesség számára a próbatétel ideje: vajon elég érettek és nagyvonalúak-e a
nemzeti kisebbségeket érintő kérdésekben, most, amikor a hatalom az ö kezükben van? Választ
kellett adniuk arra a kérdésre, hogy hajlandóak-e a nemzetiségeket ugyanolyan sajátos kollektív
alakulatoknak tekinteni, mint amilyen a magyarság, és elfogadni, hogy ugyanazok a jogok illetik meg őket az élet minden területén, mint a magyarokat. Amennyiben igen, készek-e törvényalkotással biztosítani a külön nemzetiségi jogokat?
Ahhoz, hogy megértsük a probléma súlyosságát és a nemesség megosztottságának okait
ebben a sorsdöntő kérdésben, tisztán kell látnunk a dualizmus rendszerében elhelyezkedő Magyarország nemzetiségi összetételét. A korszak kezdetén a 325 000 km területen tizenötmillió, a
végén mintegy huszonegymillió lakos élt. A Horvátország nélküli Magyarország, azaz a „Magyar Birodalom" lakosságának nemzetiségi összetétele a századfordulón a következőképpen
alakult (kerekítve, ezer főben):
magyar
román
német
szlovák
horvát
szerb
rutén
szlovén (vend)
egyéb szláv
egyéb

8 742
2 799
2 135
2 020
1 682
1 048
429
99
203
95

(45,4%)
(14,5%)
(11%)
(10,4%)
(8,7%)
(5,4%)
(2,2%)
(0,5%)
(1%)
(0,5%)
(Magyar Statisztikai Közlemények 1907: 204-213)

A magyarországi nemzetiségek megoszlására vonatkozó adatokat az 1900-as hivatalos statisztika alapján vettem. A dualista korszak fél évszázada alatt a nemzetiségi összetételben Magyarországon bizonyos eltolódás következett be a magyar nemzeti elem javára. Az 1880. évi
hivatalos statisztikai adatok szerint a magyarság számaránya Magyarországon 46,7 %, míg az
1910-es adatok szerint 54,5 %. Ennek több oka volt: a magyarságnak a nemzetiségi lakossághoz
képest nagyobb természetes szaporodása, a századforduló körüli kivándorlás nagyobb arányú
volt a nemzetiségi lakosság köréből, valamint a német és szlovák nemzetiség, illetve az izraelita
felekezetű lakosság nem magyar anyanyelvű részében számottevő volt az elmagyarosodás.
(Galántai 1985 : 171)
A törvény megalkotásának körülményeihez elengedhetetlen, hogy tisztázzuk, milyen is volt
a magyar liberalizmus nemzetfelfogása, mivel ez a törvénnyel kapcsolatos viták középpontjában állt.
A magyar liberális nemzetfelfogás gondolati alapjait a francia racionalizmus, illetve felvilágosodás adta: az „állam" és „nemzet" egymást átfedő fogalmak: a nemzetet átfogja az állam,
illetve amit az állam átfog, az a (francia) nemzet. A fogalom pontos meghatározására Stéphane
Pierré-Caps, francia jogász, egyetemi tanár gondolatait szeretném idézni, aki világosan megfogalmazta, mit is jelent a nemzetállam valójában:
„Eredendően francia találmány, a fogalom a nemzetet megingathatatlanul hozzákapcsolja
az államhoz. Sőt, mi több, egyértékü megfelelést feltételez a két összetevő között, azaz egy
államhoz nem tartozhat csak egyetlen, egységes nemzet. A francia közjogi doktrína a nemzet és
az állam ilyen pontos megfeleltetését a következő tömör megfogalmazásba sűrítette össze: „Az
állam a nemzet jogi megszemélyesítője." Azon túlmenően, hogy igazolja minden nemzet jogát a
saját államhoz, ez a meghatározás azt is jelenti, hogy a nemzet ugyanolyan jogokkal és ugyanolyan kötelességekkel felruházott állampolgárok egységes és homogén közössége, következés-

képpen az állam oszthatatlan alkotórésze. A fogalom így az egyéni jogokkal, az emberi és állampolgári jogokkal azonosítva egyetemességet nyert, és a francia ihletésű nemzetállam hatalmas vonzerőre tett szert, mert ráadásul az egyetlen olyan szervezeti formának bizonyult, amely
képes a társadalmat egységbe foglalni." (Pierré-Caps 1997 : 42)
Ez a nemzetfelfogás volt tehát az uralkodó akkor, amikor a kiegyezés után a magyar nemesség törvényesen kívánta rendezni a nemzeti kisebbségek helyzetét és megalkotta a nemzetiségi törvényt.
2. A törvény

megalkotása

A magyar liberalizmus nemzetfelfogásában, amely tehát a francia nemzetállam eszméjén
alapult, különös hangsúlyt kapott az „egy politikai nemzet", azaz „az oszthatatlan egységes
magyar nemzet" elve, ami azt jelentette, hogy a történeti Magyarország, függetlenül attól, hogy
lakói nagyrészt nem magyarul beszélnek, egy politikai nemzetet alkot, egységes államot képez,
s ennek magyar a jellege. Ezen egységesen vallott alapkoncepción belül azonban legalább három fő irányzat volt megfigyelhető.
Az első irányzat úgy vélte, hogy a magyar politikai nemzetet nyelvében is magyarrá lehet,
magyarrá kell tenni, ezt határozott intézkedésekkel rövid idő alatt meg lehet valósítani. Ennek
az irányzatnak képviselői elsősorban a nemzetiségi vidékeken élő megyei birtokos nemesek
voltak.
A második irányzat tudomásul vette a nyelvi különbségeket, hajlandó volt a nyelvi, kulturális, vallási területeken a sokféleség elismerésére, ugyanakkor hangsúlyozni kívánta az „egy
politikai nemzet" fogalmát, a magyar jelleget, s elvárta, hogy ezt a nemzetiségek is elismerjék.
Ennek az eszmének Deák Ferenc volt a fő képviselője.
A harmadik vonal felismerte, hogy a nemzetiségek számára az egységes magyar politikai
nemzet koncepciója elfogadhatatlan és a nemzeti kisebbségek mindenféle igényeinek kielégítése mellett, nem várta el tőlük ezekért cserébe ennek az elvnek az elismerését. Ez volt a legtoleránsabb kompromisszumos felfogás, amelynek legfőbb képviselője báró Eötvös József volt.
Az 1868. évi nemzetiségi törvényben elfogadott álláspont e három liberális irányzat politikai küzdelmének eredményeként jött létre. A törvényjavaslatot Eötvös-féle törvényjavaslatnak
is nevezi a történetírás, véleményem szerint csak részben jogosan, mert bár Eötvösnek, az akkori kultuszminiszternek elévülhetetlen érdemei vannak a törvény megalkotása tekintetében, a
Deák-féle törvényjavaslatot és az elfogadott törvényt összehasonlítva egyértelműen látszik,
hogy a parlament szinte szórói-szóra a Deák által benyújtott javaslatot szavazta meg. Eötvös
József egyébként egyik fő müvében, A nemzetiségi kérdés (1865) című írásában, összegzi azt
az előbb említett liberális felfogást, amelynek alapján a nemzetiségi törvényt meg kell alkotni.
Világosan látja, hogy a nemzetiségek ügyét csakis olyan törvénnyel lehet rendezni, amely megkísérli minden fél igényeit, akár kompromisszumok árán is kielégíteni:
„...a történelmi s politikai nemzet érdekeit csak úgy biztosíthatjuk, ha minden egyes nyelvbeli nemzetiség igényei kielégíttetnek; s hogy ellenben a különböző nyelvbeli nemzetiségek
igényei csak úgy elégíttethetnek ki, ha az ország egysége s állami léte biztosíttatott. Csak ha e
két, látszólag ellentétes irányú követelésnek egyiránt megfeleltünk: akkor mondhatjuk, hogy a
nemzetiségi kérdés valóban megoldatott." (Eötvös 1903 : 34)
A nemzetiségi törvény előkészítő munkálatai már 1867 előtt megkezdődtek, de csak Eötvös
kultuszminisztersége alatt kezdett el dolgozni a törvényelőkészítő bizottság. Ennek a bizottságnak egy albizottsága Eötvös elképzelésének szellemében alkotta meg három hónap alatt azt a
törvényjavaslatot, amelyet a képviselőház elé terjesztettek. Ebben a tervezettben nem volt szó
az annyi vitát kavart „magyar politikai nemzetről" és a javaslatban a nemzetiségek egyenjogúsága sarkalatos törvényként szerepel. Meg kell jegyeznünk, hogy az albizottság javaslatához

nemzetiségi képviselők is nyújtottak be mellékletet, és ők is teljes mértékben támogatták ezt a
kompromisszumos Eötvös-féle változatot.
Csakhogy a képviselőház tagjainak egy része ellentámadásba lendült, túl liberálisnak, engedékenynek tartották a törvénytervezetet és a vita sokáig elhúzódott. Egy év telt el, mire a
képviselőház vitára bocsátotta a törvényjavaslatokat, mivel időközben Deák Ferenc is, valamint
a nemzetiségek is, a parlamenti vitában a Mocsonyi Sándor-féle kisebbségi javaslatként emlegetett külön törvényjavaslatot terjesztettek a Tisztelt Ház elé. 1868. november 29-én kezdődött
a Deák-féle javaslat részletes tárgyalása, amelynek országgyűlési vitája a közelmúltban jelent
meg és igen tanulságos olvasmány a korral foglalkozók számára. A vita során a Deák-féle törvényjavaslatot támogatók és a kisebbségi javaslat pártolóinak érvei csaptak össze. Mivel a kisebbségi javaslatot csak nagyon kevesen, 24 képviselő tartotta a részletes vitára alkalmasnak,
szemben a Deák-féle javaslattal, a parlament a továbbiakban csupán ez utóbbi törvényjavaslatot
tárgyalta részletesen és gyakorlatilag ezt fogadta el nemzetiségi törvénynek. Eötvös József
egyébként mindinkább háttérbe vonult a törvényjavaslat vitája során és végül Deák Ferenc
mellé állt.
A nemzetiségi törvény a magyar törvénytárba 1868: XLIV. tc.-ként került be. (Kemény
1952-1971: 162-167.)
3. Az 1868-as nemzetiségi

törvény

A törvény 29 § -ból áll és részletesen meghatározza a nemzetiségek nyelvi jogait, és számos korábbi javaslatot összegez. Az egésznek volt azonban egy szépséghibája, szemben a nemzetiségek javaslatával, amely szerint a hat nemzetiség egyenjogú országos nemzeteknek ismertetnek el és nyelvük politikai egyenjogúsággal bír, az elfogadott törvény mindjárt a bevezetőben
deklarálja az oszthatatlan egységes magyar nemzetet és a nemzeti nyelvek használatára vonatkozóan kötelező érvényű szabályokat állít fel.
A törvény megállapítása szerint, az államnyelvből következően, amely a magyar nyelv, a
kormányzat és az országgyűlés nyelve a magyar, a törvényeket magyar nyelven alkotják,
ugyanakkor azonban az országban lakó minden más nemzetiség nyelvén is, hiteles fordításban
kiadják (1. §). A törvényhatóságok jegyzőkönyveit az állam hivatalos nyelvén vezetik, de
emellett mindazokon is, amelyeken a törvényhatóságot képviselő testületeknek egyötöde kívánja (2. §). A törvényhatósági gyűléseken mindenki használhatja anyanyelvét és gyakorlatilag
bármilyen nyelven felszólalhat (3. §).
A törvényhatóságok a kormányhoz intézett irataikban az állam hivatalos nyelvét, használják, de amellett hasábosan használhatják azoknak a nyelveknek bármelyikét, amelyet jegyzökönyveikben használnak (4. §). A törvényhatósági tisztviselők a belső ügyvitel terén az állam
hivatalos nyelvét használják, de kivételesen (ha nehézség mutatkozik) más nyelven is érintkezhetnek (5. §).
Ami az igazságszolgáltatásnál alkalmazott nyelvi jogokat illeti, peres ügyekben saját községi bírósága előtt ki-ki anyanyelvén szólhat, más községi bíróságok előtt a jegyzőkönyi nyelven és ugyanígy a felsőbb bíróságoknál (7. §). A kormány által kinevezett bíróságok hivatalos
ügykezelési nyelve kizárólag a magyar (13. §). Az egyházi bíróságok maguk határozzák meg
ügykezelési nyelvüket (10. §).
Ezek az igazságszolgáltatásra vonatkozó törvények minden nemzetiségnek lehetővé teszik
tehát azt, hogy anyanyelvét széleskörűen használja, bármilyen nemzetiségű is az állampolgár,
érti a vele kapcsolatos döntéseket és anyanyelvének használatából következően, tökéletesen
képes megértetni magát a jogszolgáltatás során. Mindez természetesen azt is jelenti, hogy az
igazságszolgáltatásban dolgozóknak is „alkalmazkodniuk" kell, azaz, valamilyen szinten ismer-

niük kell a nemzetiségek nyelvét a kölcsönös megértés céljából. Ez a hivatalok betöltésénél is
szerepet játszik majd, a későbbiekben a törvény erre is kitér.
Liberális szellemben szabja meg a nyelvi jogokat a törvény az oktatás területén. Az egyházi
iskolákban az oktatás tetszés szerinti nyelven történhet (14. §). Az állami, illetőleg a kormány
által felállított iskolák oktatási nyelvéről a törvény így rendelkezik:
„...De a közoktatás sikere, a közművelődés és közjólét szempontjából az államnak is legfőbb célja lévén; köteles ez az állami tanintézetekben a lehetőségig gondoskodni arról, hogy a
hon bármely nemzetiségű, nagyobb tömegekben együtt élő polgárai az általok lakott vidék
közelében anyanyelvökön képezhessék magukat egészen addig, hol a magasabb akadémiai
képzés kezdődik „ (17. §).
Azokon a területeken, ahol egynél több nyelvet használnak, e nyelvek mindegyike részére
nyelvi és irodalmi tanszékeket kell felállítani (18. §).
A felsőoktatás nyelvére is kitér a törvény és a következő módon határoz:
„Az országos egyetemben az előadási nyelv a magyar; azonban az országban divatozó
nyelvek és azok irodalmai számára, amennyiben még nem állíttattak, tanszékek állíttatnak."
(19. §)
A községek nyelvi autonómiájáról is rendelkezik a törvény, valamint a községi tisztviselők
és a helyi lakosság érintkezési nyelvéről is (20. és 21. §). A községek a saját törvényhatóságukhoz adott beadványaikban használhatják saját nyelvüket, az ország minden polgára saját községéhez, egyházi hatóságához és törvényhatóságához és a kormányhoz intézett beadványait anyanyelvén nyújthatja be. A községi gyűléseken ki-ki saját anyanyelvén szólalhat fel (22., 23.,
24. §).
A nemzetiségeknek jogukban áll saját erejükből vagy társulás útján alsó, közép és felső
tanintézeteket felállítani, s ezek az állam hasonlójellegű intézményeivel egyenjogúak (26. §).
4. A nemzetiségi törvény értékelése és végrehajtása
A nemzetiségi törvény értékelésekor furcsa kettősséggel találjuk szemben magunkat. Egyrészt meg kell állapítanunk, hogy ez a törvény a maga nemében abban a korban valóban nagy
előrelépést jelentett, ugyanakkor sajnálatos módon senkit sem elégített ki. A törvény önmagában példamutató, mai szemmel azt is hihetnénk, hogy ennél többet a nyelvi jogok terén máinem lehet nyújtani és az akkori Európa egyetlen ilyen mértékben liberális és toleráns nemzetiségi törvénye. Ez valójában igaz is, a probléma az, hogy a nemzetiségiek elégedetlenek voltak
vele. Ennek oka nyilvánvaló, ha összehasonlítjuk az elfogadott törvényt a kisebbségi javaslattal.
Nemcsak az volt a baj, hogy a törvény megtagadta a nemzetiségektől a politikai nemzet
jogállását és államnyelvet kodifikált. A Mocsonyi-féle törvényjavaslat 2. paragrafusában szereplő „kikerekítés", azaz mai szóhasználattal élve teljes regionális autonómia igényének felvetése rendkívül éles vitákat eredményezett a parlamentben és teljes elutasítás fogadta. A nemzetállam egysége veszélybe került volna, ha ez megvalósul, hiszen a vármegye nyelve lett volna a
hivatalos nyelv. Az igazság az, hogy a nemzetiségek ekkor túl sokat akartak és talán túl korán,
legalábbis a magyar nemesség szerint. Az elfogadott törvény viszont nem volt képes arra, hogy
a nemzetek közötti tartós kompromisszumot megteremtse.
Ugyanakkor, és ez is a törvény felemásságát bizonyítja, elősegítette a nemzetiségek fejlődését, öntudatra ébredésüket, ez viszont az egy magyar politikai nemzet elvéhez mereven ragaszkodóknak nem tetszett. Ebben is tükröződött a törvény belső ellentmondása. Amennyiben a
magyar uralkodó osztály végrehajtja a törvény rendelkezéseit, akkor elősegíti a nemzetiségek
fejlődését, ami viszont ahhoz vezet, hogy feladják a nemzetiségek politikai nemzetté nyilvánításának merev elutasítását. Ha ragaszkodnak az egy magyar politikai nemzet deklarálásához,
akkor óhatatlanul is korlátozniuk kell a nemzetiségek fejlődését segítő liberalizmust, vagyis a

törvény rendelkezéseit nem tudják maradéktalanul végrehajtani. Ez a törvény tehát olyan ellentmondást tartalmazott, amely egyszerűen lehetetlenné tette végrehajtását.
A nemzetiségek túlzott önállóságra való törekvését, elszakadási kísérleteit törvényes úton
nem sikerült megakadályozni . Az 1868. évi nemzetiségi törvény legnagyobb hibája egyébként
végül is az volt, hogy egyszerűen nem hajtották végre. A Deák-Eötvös-féle liberális politika
után sajnos olyan kormányok következtek, amelyek nem a nemzetiségek megnyerésére, hanem
teljes elnyomására törekedtek. A következő évtized gyakorlati politikája mintha teljesen megfeledkezett volna azokról a pontokról, amelyeket Eötvös és Deák a nemzetiségi törvényben
megfogalmaztak. A nemzetiségi mozgalmak visszaszorítása és a magyarosítás alkották az elkövetkező évtizedek kormányainak egyik fő gondját, csak az eszközök megválasztásában volt
eltérés.
Ugyanakkor meg kell jegyeznünk, hogy az 1868. évi nemzetiségi törvény a dualizmus
egész időszaka alatt érvényben van, nem helyezték hatályon kívül! Csupán egészen egyszerűen
elfelejtették a gyakorlatban végrehajtani. Ennek egyébként az is az oka, hogy a törvény végrehajtása túlságosan is az önkormányzatok hatáskörébe tartozott, a helyi közigazgatási szervek
feladata volt. Itt viszont sokkal erőteljesebben érvényesült a magyar nacionalizmus, mint a
felsőbb kormányzati szinteken és ez is akadályává vált a törvény végrehajtásának.
Természetesen felmerül a kérdés, mi is hát a valódi megoldás, hogyan lehetne a bármely
ország területén élő nemzetiségek kérdését megnyugtatóan rendezni?
A francia nemzetállam eszmei alapján csak nagyon nehezen. Másként kell a kérdést megközelíteni, ahogyan ezt napjaink kisebbségi politikával foglalkozó szakértői jól látják. Ismét a
francia jogász, Stéphane Pierré-Caps gondolataira szeretnék hivatkozni:
„Az egyéni jogok tehát a kisebbségekre alkalmazva szintén speciális jogok. Ebből születik
meg a pozitív diszkrimináció. Minden elméleti okfejtéstől függetlenül a pozitív diszkrimináció
elve az egyetlen, amely képes az emberi jogok individuális és kollektív dimenzióit összebékíteni egymással. Tény, hogy a kisebbségi mássághoz való jog jogi elismerése alapkérdést érint,
mivel látszatra ütközik az állam minden állampolgárára vonatkozó egyenlőség elvével, amely a
nemzetállam politikai modelljének alapját képezi."
(Pierré-Caps 1997 : 139-140)
Napjainkban számos európai ország kisebbségpolitikájának példája mégis azt bizonyítja,
hogy van remény és meg lehet találni a mindenkit kielégítő megoldást, csak őszintén törekedni
kell a megegyezésre. Ez nekünk 1868-ban még nem sikerült.
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ÉVA ERZSÉBET

A nyelvi sokszínűség az európai kultúra fontos része
/ . A nyelv és a kommunikáció
Talán azért is válik napjainkban egyre izgalmasabbá a nyelv mind az anyanyelv, mind pedig az idegen nyelv tanulmányozása, mert kivételes szerepet játszik az emberek életében, az
emberi gondolatok törekvések vonatkozásában. Ha szétnézünk a világban, azt tapasztaljuk,
hogy az egyes világnézetek, irodalmak, életmódok, társadalmi formák közvetítése több ezer
nyelven és nyelvjáráson történik. Több mint hatezer nyelvet ismernek a világon, de a legelterjedtebb 764 nyelvről vannak részletes adataink. A nyelv igen fontos a magunk és a társadalom
megértésében, az emberi interakciókban keletkező problémák és feszültségek megoldásában. A
társadalom valamennyi rétege igényli az eredményes kommunikációt, a kapcsolattartást és az
elkülönülést elősegítő nyelvi tényezők ismeretét. Ráérezve a nyelv összetettségére, érzékenyebbé válunk a nyelvi eredetű emberi problémák megoldására, világosabbá válik előttünk, hogy az
egyes emberek nyelvi jogait tiszteletben kell tartani. Minden embernek joga van az anyanyelve
használatához, sőt kötelességnek tekinthető egy másik nyelv (idegen nyelv) elsajátítása is. A
nyelvi jogok teljesítése csak akkor érhető el, ha valamennyien érzékeljük a nyelv fontosságát az
egyén és a társadalom életében.
A nyelvtanulás a személyiségfejlődés szempontjából is pozitív eredményeket hozhat. A
nyelvtanulóknak ugyanis lehetőségük nyílik arra, hogy megértsék a tanult nyelven keresztül a
más népek gondolkodását, kultúráját, megtanuljanak tisztelni más értékeket, s ezáltal saját kultúrájukat is tágabb összefüggésben tudják értelmezni. Ugyanakkor az idegennyelv-oktatás lehetőséget teremt a kommunikációs képességük általános fejlesztésére is, amely a mai, egyre
személytelenebbé váló világban szintén fontos érték.
2. A nyelvpolitika a pragmatikus célok

szolgálatában

Az Európa Tanács nyelvoktatás - politikai, alkalmazott nyelvészeti tevékenysége a 90-es
évektől kezdve hatással van a magyar nyelvpedagógiai közéletre is. Projektumai, nemzetközi
szemináriumai az eredményesebb idegennyelv-oktatás érdekében hozzájárulnak ahhoz, hogy a
jövő európai társadalmát többnyelvű, a más népek kultúrája iránt fogékony, az iránt érdeklődő,
azt tiszteletben tartó, együttműködésre képes polgárok alkossák. Az európai eredmények hazai
hasznosítása, beépítése a nyelvtanárképzésbe, az iskolai és az iskolán kívüli nyelvoktatásba
napjainkban nélkülözhetetlen feladat. Az iskolai nyelvoktatás eredményes reformjának minden
elkötelezett nyelvpedagógus és nyelvtanuló részese, ezért fontos, hogy naprakész információink
legyenek az európai nyelvoktatás - politika egészéről, az elért eredményekről, s a továbbhaladás mikéntjéről.
Az Európai Unióhoz való gazdasági, idegenforgalmi, politikai és kulturális közeledésünknek elengedhetetlen feltétele a nyugati nyelvek - angol, német, francia - ismerete, de logisztikai
szempontból - a környező országok munkalehetőségei miatt - a szláv nyelveké is, így az orosz
nyelv ismerete is nélkülözhetetlenné válik. Ezt erősíti meg Michel Candelier is - amikor a nyelvi tervezésnél a különböző kritériumok szerepeltetésénél kiemelten fontosnak tartja - a tanulást
elősegítő és felhasználó földrajzi közelséget, a már létező gazdasági, kulturális és politikai kapcsolatokat.(Candelier M., Batley E., Hermann - Brennecke G., Szépe Gy. 1999.)

3. A nyelvi sokszínűség az európai kultúra fontos része
A 200l-es évet Svédországban a Nyelvek Európai Évének nyilvánították. Az éves nemzetközi eseménysorozatot az Európa Tanács és az Európai Unió abból a gondolatból kiindulva
szervezte, hogy az idegen nyelvek ismerete elengedhetetlenül szükséges egymás megértéséhez,
a demokratikus értékek, a mobilitás erősítéséhez, a munkavállalás megkönnyítéséhez. Az év
központi eseménysorozatainak céljai a következők voltak:
- felhívni a figyelmet Európa örökségére és annak értékeire
- ösztönözni az Európában élőket a nyelvtanulásra, különös tekintettel a kis nyelvek, a kevésbé elterjedt nyelvek tanulására
- támogatni kívánták programjaikkal az élethosszig tartó nyelvtanulást.
Az Európa Tanács és az Európai Unió teljes mértékben elfogadta a következő két alapelvet:
a jövő Európája, ahogy a múlté és a jelené is, a nyelvi sokszínűség Európája lesz
Európában mindenkinek egész életen át meg kell adni a lehetőséget a nyelvtanulásra. Mindenkinek esélyt kell biztosítani, hogy a nyelvismeret nyújtotta kulturális és gazdasági előnyökhöz hozzáférhessen. A nyelvtanulás az eltérő kulturális és nyelvi környezetből származó emberek közötti toleranciát és megértést is elősegíti.
Milyen alapelvek álltak a Nyelvek Európai Eve hátterében?
A Nyelvek Európai Éve céljai teljes részletességgel megtalálhatók az Európai Unió határozataiban és az Európa Tanács hivatalos dokumentumaiban:
- A nyelvtudás megnöveli a lehetőségeinket
- Ha ismerjük valakinek a nyelvétjobban tudjuk értékelni öt és kultúráját.
- Mindenki képes új nyelvet megtanulni és megérteni, soha nincs későn vagy korán.
- A nyelvek Európai Éve az összes Európában használt nyelvre kiterjed.
Mind kulcsfontosságú része Európa kulturális örökségének és jövőjének.
Milyen előnyökkel jár a nyelvtanulás?
- A nyelvtudás segít abban, hogy élvezzük az utazást, és barátságokat kössünk.
- A nyelvismeret jobb álláslehetőségeket jelenthet. Sok esetben alapkövetelmény, még
gyakrabban pedig gyorsabb előmenetelt és magasabb fizetést biztosít.
- A nyelvtudás gyakran nélkülözhetetlen feltétele a regionális, nemzetközi, illetve európai
demokratikus folyamatokban való aktív részvételnek.
- Az Európai Unió polgárainak jogában áll az Unió bármely részén élni, és dolgozni. Sokkal könnyebben élhetünk ezzel a jogunkkal, ha beszéljük annak az országnak vagy régiónak a
nyelvét, ahová menni szeretnénk.
Hogyan támogatja az Európa Tanács a nyelvtanulást?
1. Az Európa Tanács segíti a tagállamokat új nyelvi programok megvalósításában és támogatja az újításokat a nyelvtanítás és a tanárképzés területén. Tevékenységét két szervezet koordinálja: az Élő Nyelvek Osztálya (Strasbourgban) és az Élő Nyelvek Európai Központja (Grazban).
Ezek a szervezetek hozzájárulnak a szükséges lépések megtételéhez, ahhoz, hogy mindenkit hozzásegítsenek egy bizonyos kommunikációs készség elsajátításához, több nyelven. Az így
elsajátított kommunikációs készség növeli a lehetőségek számát az utazás, a munka, a tanulás,
és az információszerzés területén. A nyelvtanulás az eltérő kulturális és nyelvi környezetből
származó emberek közötti tolerancia és megértés kialakulását is elősegíti.

2. Az Európa Tanács kidolgozta a kommunikatív kompetencia különböző szintjeinek meghatározására szolgáló európai rendszert. Ez a nyelvoktatás, a nyelvtanulás, a nyelvi értékelés
közös európai kereteit képezi.
3. Az Európa Tanács elkészítette az Európai Nyelvi Portfoliót. Ebben a hivatalos dokumentumban a nyelvtanulók számon tarthatják a nyelvi készségeiket, és megörökíthetik a nyelvvel kapcsolatos kulturális élményeiket. A portfolió személyre szóló dokumentum, melyet a
tanulók rendszeresen vezetnek.
A Nyelvi Portfolió három részből áll:
- a nyelvi útlevélből (nyelvvizsgák, formális és informális nyelvi készségek rendszere követhető nyomon)
- nyelvi és kulturális önéletrajzból (a tanulók leírják nyelvtudásukat, a tanulással kapcsolatos tapasztalataikat)
- a dosszié, amely a tanuló saját munkájából áll.
4. A tanárképzésben minőségbiztosítást, a nyelvtanításban pedig az új módszerek kidolgozásának fontosságát támogatja. Főbb célkitűzései közé tartozik a hálózatépítés és a kutatási
projektek biztosítása.
5. Az Európa Tanács fontosnak tartja az európai nyelvi sokszínűség támogatását, ezért fogadta el a Regionális és Kisebbségi Nyelvek Európai Chartáját, ezáltal védeni és népszerűsíteni
kívánja ezeket a nyelveket, amelyek gazdag nyelvi és kulturális örökségünk szerves részét képezik.
A Nyelvek Európai Evének központilag szervezett főbb

eseményei:

- 2001. február 18-20. - Európai Nyitó program Svédországban, Lundban
- 2001. március-április - Rövid útmutató kiadása nyelvtanulóknak szóló tanácsokkal
- 2001. május 5 - 1 1 . - Felnőtt Nyelvtanulók Hete
- 2001. szeptember 26. - Nyelvek Európai Napja
- 2001. december 8-9. - Európai záró program Belgiumban
- 2002. január 28-29. - Közép-Európa: egység és sokszínűség. Szombathely.
Örömünkre szolgált, hogy a szombathelyi Berzsenyi Dániel Főiskola Filológiai Intézete
Közép-Európa: Egység és sokszínűség címmel vállalta és eredményesen meg is szervezte a
Nyelvek Európai Évének hazai zárókonferenciáját.
4, A „Nyelvek Európai Eve a nyíregyházi programok

tükrében

A Nyíregyházi Főiskola több nyelvi (anya és idegen nyelvi) programmal vett részt a nemzetközi eseménysorozaton.
A főiskolai és a főiskolán kívül szervezett nyelvi rendezvényeink céljai:
- minden korosztályt bekapcsolni az idegen nyelvi rendezvénysorozatba
- szakmai segítséget adni a kistérségek nyelvtanárai számára, az új oktatási dokumentumok
alapján (nyelvkönyvek, szakmai anyagok ajánlása, oktatási segédanyagok készítése)
- az idegen nyelv tanulása során a nyelv nevelő szerepének a tudatosítása
- a másság elfogadása a népek, nemzetek kultúrájának megismerésével, az egymás iránti
tolerancia, valamint az interkulturális kommunikációra való felkészülés és felkészítés
- a megyében, a városban működő kisebbségi önkormányzatok munkájával való megismerkedés, a nyelvi identitás, és a kultúra szerepének tudatosítása
- a magyar nyelv ápolása, védelme - a helyi nyelvjárások megismertetése, a szomszédos
országokban élő magyarok nyelvhasználatára való figyelemfordítás.
Programjaink a fenti célok figyelembe vételével a következők voltak:

1. Az Orosz Nyelv és Irodalom Tanszék, valamint az Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék
közös szervezésében műfordítói versenyt hirdettünk. Célunk az volt, hogy egy prózai szöveg
és egy vers fordítása kapcsán felhívjuk a Figyelmet a műfordítás nehéz de szép munkájára. A
fordítás elemzésekor utaltunk a fordítástechnikai ismeretek tudatos alkalmazására, az idegen
nyelv és az anyanyelv összevetésére. A díjazás ismertetésére a Szláv est keretében került sor,
amelyet szintén a nyelvszakos hallgatók interkulturális ismereteinek a szélesítésére és a nyelvtanulás ösztönzésére rendeztünk a Főiskola Ifjúsági Centrumában., ahol a díjazott hallgatók be
is mutatták fordításaikat a többi nyelvszakos és más érdeklődő hallgató előtt.
2. Kommunikáció határon innen és túl
címmel nyelvoktatási szakmai napot szerveztünk. Az előadásokon és a műhelybeszélgetések során jelentős szerepet kaptak a következő
szempontok: - a nyelvi tervező munka, az új nyelvoktatási dokumentumok értelmezése
- az idegen nyelvi kommunikáció tanítása
- a nyelvtanuló és a nyelvtanár szerepe az eredményes nyelvtanulásban
- az interkulturális kommunikáció a tolerancia jegyében
- szavak a beszédben, szavak a nyelvben (szókincsünk változásai)
A szakmai napon öt előadás hangzott el, az előre felkért minősített oktatók és szakemberek
előadásában. A nyelvi tervezésről szóló előadás nyelvpedagógiai és tantervelméleti szempontból nyújtott segítséget a nyelvszakos kollégáknak és idegennyelvszakos hallgatóknak. A kommunikáció és a nyelvi viselkedés tanítása az iskolában c. előadás bármely nyelvórán alkalmazható és a nyelvhasználat egyéb területén is jól hasznosítható interkulturális ismeretek fontosságát mutatta be. Mindnyájunk számára hasznos volt az a pszichológiai jellegű előadás, amely a
tanári személyiség szerepéről szólt a nyelvoktatásban.
3. Az orosz nyelv szerepe a gazdasági életben címmel szaknyelvoktatási napot és állásbörzét rendeztünk.
A szakmai napon jelentős szerepet kaptak a következő kérdések:
- Kárpátok Eurorégió - Nyelvtanulás - Nyelvhasználat
- Szabolcs-Szatmár-Bereg megye gazdasági kapcsolatai a szomszédos országokkal
- a nyelvtudás és a nyelvhasználat a munkaerőpiacon
- az idegen nyelvek (orosz, ukrán, szlovák, lengyel, német stb.) szerepe a megye kereskedelmi, ipari, egészségügyi, kulturális és közigazgatási életében
- szaknyelvoktatás, oktatási programok: kereskedelem, a hivatalos ügyintézés, a közbiztonság és a szakfordítás tanításának a kérdései
- az idegennyelv-szakos hallgatók munkavállalási lehetőségei a piacgazdaságban.
A szakmai napon igyekeztünk a médiát is bevonni a programjainkba, sajtótájékoztatót rendeztünk, ahol a városi két televíziós társaság, a megyei sajtó képviselői is megjelentek.
A sajtótájékoztató résztvevői a gazdaság, a közös vállalatok, intézmények képviselői voltak, akik hozzászólásaikkal megerősítették a nyelvtanulás, a több idegennyelv-tudás szükségességét. A Megyei Kórház, az egészségügy, az orosz-magyar, ukrán-magyar közös vállalatok, a
testvérvárosi kapcsolatok, a gazdasági együttműködések képviselői, mind az idegen nyelvi
kommunikáció fontosságát hangsúlyozták a térségben.
A programunkra meghívást kaptak a Kisebbségi Önkormányzatok képviselői is, így kaptunk információt arról, hogy milyen a Német Kisebbségi Önkormányzat gazdaságélénkítő programja, amelyet Dortmundban és Iserlonban eredményesen folytat. Friss információ hangzott el
a záhonyi Logisztikai, Kereskedelmi és Üzleti Központ interregionális munkájáról, a magyarukrán határ két oldalán fekvő térségek fejlesztésének lehetőségeiről, amelyre az Európai Unió is
odafigyel. A sajtótájékoztató után szaknyelvoktatási tananyagokra, programok ismertetésére
került sor, mely oktatási segédanyagok a szaknyelv oktatását kívánják segíteni. A szakmai na-

рок idejére megrendeztük a szakkönyvek, nyelvkönyvek, szakmai tananyagok kiállítását és
vásárát is.
4. Nyelvi fesztivál és kiállítás - ünnepek, szokások a nyelvhasználatban című programunkban egy lakótelepi általános iskola tanulói angol, német és orosz nyelvi tudásukat mutatták be. A különböző idegen nyelveket tanuló csoportok gazdag kiállítás keretében mutatták be
az egyes országok nevezetességeit, kulturális szokásait, ünnepeit, szimbólumait, a gyerekek
jellegzetes játékait, a szép és értékes nyelvkönyveket, amelyekből a tanulók is tanulnak és
amelyeket a szépen elkészített projektért jutalomként is kaptak. A nyelvi napon a tanulók ismertették az elkészített projekteket, beszámoltak Anglia, Németország és Oroszország kulturális értékeiről, gazdagítva ezáltal egymás interkultúrális ismereteit. A nyelvi fesztivál keretében
bemutatták a célnyelv országával kapcsolatos gyermekirodalmi alkotásokat, vers, mese, szerepjáték alapján. A nyelvi fesztiválon és kiállításon megjelentek a szülök, nyelvszakos főiskolai
hallgatók, az idegen nyelvi tanszékek lektorai is. A program főszereplői az alsó és felső tagozatos, egy vagy két idegen nyelvet tanuló diákok voltak.
5. Népek Karácsonya címmel Anglia, Németország, Olaszország, Oroszország interkulturális értékeit mutatták be a Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi
Szakközépiskola és Szakiskola tanulói. Nyíregyháza város egyik legnagyobb tanulólétszámú
iskolájában rendeztük ezt a programot. Ebben az iskolában szakmaorientált nyelvoktatás folyik,
az általános társalgási nyelven kívül a kereskedelem, a vendéglátás és idegenforgalom témakörében a szaknyelvet is tanulják orosz, angol, német és olasz nyelven a szakközépiskolai és a
szakiskolai tanulók. Az iskola tanulóinak és tanárainak nagy örömére szolgált a Nyelvek Európai Éve alkalmával rendezett program, hisz a leendő vendéglátóknak, kereskedőknek és az
idegenforgalomban dolgozóknak ismerniük kell az egyes országok kulturális hagyományait, az
egyes népek szokásait, ünnepeit. A tanulók előzetesen projectet készítettek az egyes országok
kulturális hagyományairól a Karácsony témakörben, néprajzi, történelmi, irodalmi, zenei, nyelvi
és gasztronómiai vonatkozásban. A tanulók elkészítették az egyes országok szimbólumait, az
idegenforgalmi szakos hallgatók az országok nevezetességeit mutatták be, illusztrálva a célnyelv országából gyűjtött képekkel, könyvekkel, népviseletekkel. A vendéglátóipari szakos
szakközépiskolai és szakiskolai tanulók elkészítették az angol, orosz, német, olasz gasztronómiai nevezetességeket és egy - egy asztalt meg is terítettek az ország ünnepi szokásának megfelelően. A legszebben terített asztalok között versenyt indítottak, s az egyes országok karácsonyi
szokásait, hagyományait, angol, német orosz és olasz nyelven bemutatott tanulócsoportok
könyvjutalmat kaptak.
6. Északkelet-magyarországi nyelvjárások bemutatására került sor a Magyar Nyelvészeti
Tanszék által szervezett program keretében. A program célja az anyanyelv ápolása volt, a
nyelvjárások megismertetésével figyelemfelkeltés a nyelv változataira. Európa nyelvi sokszínűségének védelmében a helyi nyelvjárások ismerete és védelme nagyon fontos. A pozitív nyelvi
tudat kialakítását már általános iskolában el kell kezdeni. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye sajátos helyzete, Ukrajnával, Romániával való szomszédsága pedig lehetővé teszi a kisebbségi
környezetben élő magyar nyelvű lakosságra való odafigyelést és az érdeklődés felkeltését a
tanulókban. A programot a Múzeumfaluban rendeztük több csoportban, általános iskolai tanulók és főiskolai hallgatók részvételével. A rendezvény nemcsak a nyelvészeti ismereteit gazdagította a tanulóknak, de néprajzi, helytörténeti, szociológiai, zenei vonatkozásban is gazdag
ismeretet nyújtott a hallgatóság részére.

7. 2001. szeptember 12-én a Kárpátok Eurorégió II. Konferenciáját tartotta városunkban, ahol jelen voltak a a kisebbségi önkormányzatok képviselői is. A háromnapos konferencia
egyik szekció ülésén a nyelvi jogokról, a kisebbségi nyelvek használatáról, a nyelvtanulásról is
szó esett. Összejövetelükhöz kapcsoltuk a nyelvi eseménysorozatunk programjait is, így került
sor az egyes kisebbségi önkormányzatok által szervezett kulturális bemutatóra Nyíregyháza
főterén, majd pedig az egyes országok követei egy-egy fát ültettek el a városligetben.
Az Örmény Kisebbségi Önkormányzat gazdag hagyományőrző, kulturális és zenei programjával lépett elő. Az örmény konyhaművészetet bemutatott szakácskönyvük és az örmény
kereszténység felvételének évfordulója alkalmával rendezett koncertjük, kép és könyvkiállításuk mindenki számára felejthetetlen maradt.
A Nyelvek Európai Évének rendezvényei elérték a céljaikat. Nagy tömeget mozgósítottak,
s igyekeztek minden korosztályhoz szólni. A programokban a nyelvtanulás mellett a nyelv
nevelő ereje is hangsúlyozottabbá vált. A másság elfogadása a népek nemzetek kultúrájának
megismerése, az egymás iránti tolerancia, valamint az interkulturális kommunikációra való
felkészülés iránti igény minden nyelvtanulóban tudatosult. Az év eseménysorozataiból adódó
feladatok, minden nyelvtanár és nyelvtanuló számára további folyamatos munkát jelentenek.
Irodalom
Michel Candelier, Edward Batley, Gisela Hermann-Brennecke, Szépe György: Nyelvpolitikai irányelvek a jövő
évezred számára. Idegen nyelvek az oktatásban.
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FORINTOS É V A

Az ausztráliai magyar kisebbség helyzete, nyelve
az ausztrál nyelvpolitika tükrében
Bevezetés
„A magyar nyelvészet egyik hatalmas adóssága, hogy Trianon nyelvi következményeit soha végig nem gondolták nyelvészeink, nemhogy empirikus vizsgálatokat végeztek volna a határokon túl" (Kontra 1999: 59-60). A Nyelvtudományi Intézet Élőnyelvi Osztályán az 1990-es
évek közepén intenzívebbé vált a Kárpát-medencében élő magyar kisebbségek nyelvkörnyezettani és nyelvhasználati kutatása, ami a határon túli magyar nyelvváltozatok empirikusan megalapozott szociolingviszikai leírását célozta meg. Végeztek kutatásokat Amerikában élő magyar
kisebbségek körében is, de a vizsgálatok az ausztráliai magyar nyelvre nem terjedtek ki.
Noha ismert a tény, hogy a hozzávetőleg 18 millió lakosból álló kontinens-államban,
Ausztráliában 1829, az első magyar születésű elítélt megérkezése óta, ha kevesen is, de mindig
éltek magyarok, e közösség nyelvét, azaz az ausztráliai magyar nyelvet eddig kontaktlingvisztikai vonatkozásban nem vizsgálták.
Jelen dolgozatomban az ausztrál nyelvpolitikát szeretném bemutatni a hagyományos nacionalizmustól a multikulturalizmusig, utalok a magyar kisebbség helyzetére, különös tekintettel a
mára egyetlen magyar nyelvű folyóiratukra, a Magyar Élet-ve, továbbá a lap lehetséges kontaktlingvisztikai vizsgálatának szempontjaira.
1. Az ausztráliai magyar kisebbség
Ami az ausztráliai magyarok számát illeti, a különböző források meglehetősen eltérő adatokkal szolgálnak. Randé Jenő, a Magyarok Világszövetségének volt főtitkára az 198l-es népszámlálás adatait véve figyelembe, csaknem 28 ezerre tette a Magyarországon születettek számát, ehhez hozzávette a magyar szülőktől származó valamivel több, mint 8 ezer személyt és azt
a 13.800 személyt, akik ugyancsak Ausztráliában vegyes házasságból születtek. A három csoportot összeadva közel 50 ezret kapunk. Az 199l-es népszámlálás 27.176 Magyarországon
született egyént regisztrált Ausztráliában. Feltételezhető, hogy a jelenlegi magyar államhatáron
kívül, de a Kárpát-medencében született magyarokkal együtt a népszámlálás idején megközelítően 38 ezer magyar élt Ausztráliában (Kunz 1997: 167).
Röviden tekintsük át a történelmi hátteret, amelyben az Ausztráliába bevándorolt magyaroknak boldogulniuk kellett.
2. A hagyományos nacionalizmustól

a

multikulturalizmusig

Amikor a brit kolóniák 1901-ben, államszövetségben egyesültek, az új nemzetpolitika minden ausztrál asszimilációját bátorította és egy angol nyelvű, angol-kelta kultúra létrehozására
törekedett. Az új Nemzetközösségi Parlament megszavazta az ún. Immigration Restriction
Act-et 1901-ben, amely egészen az 1960-as évek végéig hatályos volt. Ezzel a törvénnyel a
„fehér Ausztrália" irányelveinek (White Australia Policy) az alapját hozták létre.
Az 1940-es évek vége és az 1960-as évek közepe közötti periódus során a kormányok mindent megtettek annak érdekében, hogy erősítsék a homogenitás elvét, illetve az angolul beszélő
populáció dominanciáját, céljuk az volt, hogy Ausztrália kizárólag „fehér" nemzetté váljon.
Elemte egyértelműen a brit migrációt preferálták. Mivel a Nagy-Britanniából érkező emigrán-

sok száma nem elégítette ki Ausztrália munkaerőigényét, ezért más európai országok bevándorlóit is fogadták, tőlük viszont megkövetelték, hogy minél előbb és minél teljesebb mértékben
asszimilálódjanak a feltételezett ausztrál kultúrába, azaz törekedjenek arra, hogy egyrészt jellegzetes etnográfiai jegyeik eltűnjenek, másrészt az etnikai csoportjukhoz való tartozás szubjektív érzését elveszítsék. Ezzel egyidejűleg igyekezzenek elsajátítani az előző kultúra helyébe
lépő másik kultúra jegyeit, valamint az utóbbi kultúrához való tartozás szubjektív érzését. Az
asszimiláció más fontos aspektusait Castles et al. (1995: 45) a következőképpen összegzi: bizonyos kultúrák összeférhetetlenségének elvén nyugvó burkolt rasszizmust vezetett be; meghúzta
azt a határvonalat, ahol ez az inkompatibilitás elkezdődik, más szóval meghatározta, hogy egy
kultúra 'európainak' számít-e. Ennek következményeképpen a háború utáni években hihetetlen
mértékű, de egyben példátlan szigorúságú 'fehér Ausztráliát' támogató bevándorlási hullám
vette kezdetét. A mindennapi retorikában és gyakorlatban az 'európai' fogalmát a 'mi' fogalmával társították, míg az 'ázsiai' egyenértékű volt a megváltoztathatatlanul 'más' fogalmával.
Az 1960-as évek közepére nyilvánvalóvá vált, hogy az egyre nagyobb mértékű munkaerőhiányt nem lehet csak angolszász bevándorlókkal megoldani, ezért mindkét nagy politikai párt
felhagyott a fehér Ausztráliára törekvő irányelvekkel, és ezzel valójában az asszimilációt nevében eltörölték. Európán kívüli bevándorlók léphettek ausztrál földre, de szigorúbb elbírálás alá
estek, számukat pedig annak tükrében limitálták, hogy a népesség „homogenitását" még megőrizzék. Opperman, a bevándorlási miniszter így foglalta össze az új politika lényegét (Castles
et al. 1995: 52): az évente bevándorlók számát ugyan nem korlátozzuk, de nem szándékozunk
nagy számú ázsiai munkavállalót fogadni.
Az új politikai beállítódás nem asszimilációra, hanem integrációra ösztönzött. A változások
bekövetkezésének mozgatórugója az Ausztrália ipari szerkezetében és nemzetközi gazdasági
helyzetében előforduló változások voltak. Kereskedelme Japánnal és Dél-kelet Ázsiával jelentős mértékben növekedett. Nyilvánvaló módon a „fehér Ausztráliát politika" ebben a folyamatban zavaró tényező lett volna.
Az 1970-es évek során mind a munkáspárti, mind a koalíciós kormányok olyan multikulturális irányelveket támogattak, amelyek a sokszínű kulturális identitás értékét hangsúlyozták, továbbá osztották a társadalmi igazságosság, a munkahelyi, illetve bevándorlási egyenlőség
elvét, illetve azok előnyös gazdasági hatását. J. Howard, Ausztrália miniszterelnöke 1996. október 30-ai indítványa alapján az ausztrál képviselőház:
1. kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy minden ausztrálnak lehetősége legyen
egyenlő jogokat élvezni, és fajra, színre, felekezeli hovatartozásra és származásra való tekintet
nélkül azonos bánásmódban részesülni;
2. kötelezettséget vállal, hogy olyan bevándorlási politikát tart fenn, amely faj, arcszín, felekezeti hovatartozás, illetve származás alapján nem diszkriminál;
3. kötelezettséget vállal, hogy Ausztrália bennszülött lakosságával tovább erősíti a megbékélés folyamatát, hogy a szembetűnő társadalmi és gazdasági lemaradást helyrehozzák;
4. kötelezettséget vállal, hogy Ausztráliát kulturálisan sokszínű, toleráns és nyitott társadalomként őrzi meg, különös tekintettel nemzetünkre, annak demokratikus intézményeire és értékeire; és
5. elutasítja a faji intolerancia bármely formáját, mivel azt összeegyeztethetetlennek tartja
azzal a társadalommal, amilyen mi vagyunk vagy szeretnénk lenni.
Ausztrália multikulturalizmust támogató hivatalos álláspontja három alapelven nyugszik: a
kulturális identitás joga, a társadalmi igazságosság értéke, valamint a gazdasági hatékonyság
érdeke. Minden ausztrálnak kiemelkedő elkötelezettséget kell éreznie országa, illetve annak
jogai és jövője iránt; tudásával és tehetségével annak gazdasági érdekeit és fejlődését kell szolgálnia.

3. Az ausztrál

nyelvpolitika

Ausztráliában a nyelvpolitika egyik fontos feladata, hogy kezelje az ország örökségét. Már
csaknem két évtizede történnek összehangolt erőfeszítések a nyelvi sokszínűség és identitás
problémájának megoldására. Ebben a folyamatban a társadalom széles rétegei vesznek részt,
mint pl. értelmiségiek, kisebbségi etnikai közösségek képviselői, az illetékes hivatalnokok és
nem utolsó sorban a politikusok. Az együttműködés számos jelentés és egyéb írás megjelenéséhez vezetett, és az 1987-es National Policy on Languages kiadásában csúcsosodott ki (Lo Bianco 1987). Ezen konszenzus megteremtéséhez vezető politikával Ozolins (1993) foglalkozik.
Lo Bianco, az ausztrál nyelvpolitika legjelentősebb egyénisége, nagy hangsúlyt fektet a társadalmi, politikai és a szociálpszichológiai elemek ötvözésére abban a folyamatban, amely a
nyelvhez kapcsolódó csoporttudat megjelenésével és a nyelvi problémák észrevehető kikristályosodásával veszi kezdetét (1990: 67-73).
Lo Bianco kijelenti (1990: 77), hogy az irányelveknek egyesíteniük kell azt. ami 1) intellektuálisan igazolható, 2) reálisan megvalósítható, 3) igazságos minden csoporttal szemben, és
4)része a nemzeti érdeknek abban a vonatkozásban, hogy a társadalom jelentős hányada nyelvi
szükségleteinek és lehetőségeinek megfelel.
Az ausztrál nyelvpolitika társadalmi céljai négy (angolul E-betűvel kezdődő) kifejezéssel
foglalhatók össze: egyenlőség (equality), gazdasági vetület (economics), fejlesztési cél (enrichment) és külkapcsolati hozadék (external) (Lo Bianco 1990). Az egyenlőség szó a nyelv és a
társadalmi-gazdasági egyenlőség (illetve ennek hiánya) közti összefüggésre utal. A nyelvpolitikának kötelessége orvosolni minden - a rendszerből fakadó - igazságtalanságot, és átalakítani a
nyelvökológia szerkezetet. A gazdasági cél a többnyelvűséget produktív nyereségként értelmezi. A fejlesztési cél érvrendszere magában foglalja a többnyelvűségből fakadó kognitív, oktatási
és kulturális előnyöket. A külkapcsolati hozadék az ország geopolitikai helyzetét tekinti elsődleges fontosságúnak. Szempontjai közé sorolhatók az együttműködés erősítése, a tudományos
eredmények megosztása, a két-és többoldalú kapcsolatok fejlesztése más országokkal. A „nemzeti" és a „nemzetközi" érdekek közti összefüggés meglehetősen nehezen áttekinthető, amit a
célok homályos politikai megfogalmazása csak tovább bonyolít.
A nemzeti nyelvekre vonatkozó 1987-es irányelvek végrehajtása kemény munkához vezetett számos területen. Ilyen volt pl. az angol, mint második nyelv tanítása, az ausztrál bennszülött nyelvek helyzete, a kultúrközi oktatás, a felnőttkori írni-olvasni tudás, a tesztelés és mérés,
a második/vagy idegennyelv-tanulás, és az ázsiai tanulmányok. Ezen tevékenységek mértéke, és
az a dinamizmus, amivel végrehajtották őket lenyűgöző (lásd Australian Language Matters с.
magazint). Sok nyelvpolitikával kapcsolatos témát átdolgoztak az elmúlt húsz év során, jelenleg
a hangsúly a végrehajtáson van (Djité 1994). Több nagyszabású ellentmondással és kihívással
kell szembesülni (Lo Bianco 1994): pl. egy bevallottan multikulturalista nyelvpolitika magában
foglalja-e a többnyelvű oktatási rendszer megteremtését? Bizonyos nyelvet érintő oktatáspolitikai irányelvek hogyan kapcsolódnak jól érzékelhető gazdasági előjogokhoz? Kibékíthetők-e a
különböző alkotóelemek és a nyelvpolitika mögött húzódó, egymással versengő ideológiai
áramlatok?
Nehéz megbecsülni, hogy a célok megvalósítására vonatkozó különböző tevékenységek
mennyire hatékonyak, és nem lenne igazságos rövid időn belül nagy változást remélni. Az
ausztrál eredmények papíron lényeges előrelépést jelentenek azok számára, akik a kétnyelvűséget nem csak a kisebbségek, hanem a nyelvileg domináns csoportok vonatkozásában is értékelik. Azt csak az idő fogja eldönteni, hogy a nyelvpolitika céljainak megvalósulása elvezet-e egy
kiegyensúlyozottabb kapcsolathoz az angol nyelv és az Ausztráliában olyan markánsan jelen
lévő sok európai és ázsiai nyelv között. Az ausztrál bennszülött nyelvek jövője nem kevésbé
bizonytalan.

Joshua Fishman az 1980-as évek végén írt értékelésében pesszimistának tűnt abban a tekintetben, hogy az ausztrál nyelvpolitika milyen mértékben fog hozzájárulni a nyelvváltás folyamatának a megfordításához, és hogy lelassítja-e az ausztrál bennszülött és a bevándorló
nyelvek kihalásának folyamatát: „Sajnos... a jó szándék kevés és a megtett lépések, valamint a
későbbi intézkedések vagy nincsenek összhangban az adott problémával, vagy nem produktívak, sőt az is előfordulhat, hogy több generáció után hozadék tekintetében az ellenkező hatást
érik el...Az ausztrál irányelvek és folyamatok az utóbbi idők bevándorló nyelveinek vonatkozásában pozitív de nem hatékony megközelítéshez vezettek, és negatív, de potenciálisan hatásos
megközelítést jelentenek a bennszülött nyelvek tekintetében" (1991: 277). Smolicz (1994)
szintén szkeptikus az eredményességgel kapcsolatban, de azt reméli, hogy megváltozott a hozzáállás a többnyelvűség előnyeivel és hasznosságával kapcsolatban. Gibbons, White és Gibbons
(1994) azt hangsúlyozzák, hogy az oktatáspolitiki szakértők továbbra is közönyösek a gyerekek
kétnyelvűség iránti igényével szemben, és átgondoltabb döntéshozatali gyakorlatra szeretnék
rábírni az illetékeseket.
4. Az ausztráliai magyar kisebbség Magyar Élet c. folyóiratának

története

A Magyar Elet c. folyóirat - főszerkesztője Csapó Endre - múltjáról és jelenéről a következőket lehet tudni. Noha magyar emigrációs közösség minden nagyobb városban létezik
Ausztráliában, de újságtörténeti szempontból csak kettő számít: Sydney és Melbourne. Az
egyesületi újságok mellett az ötvenes évek első felében Független vállalkozásban, Sydneyben
indult az első hetilap Független Magyarország néven. Nem volt nagy olvasótábora, de az 195657-es bevándorlási hullámmal rövid időre életre kapott. Melbourne-ben 1957-ben egy újonnan
érkezett üzletember Magyar Élet címmel létesített hetilapot az üzletemberek hirdetéseire alapozva, de csak azért tudott életben maradni, mert a tulajdonos nyomdavállalata állította elő. A
hatvanas évekre Sydneynek már nincs magyar hetilapja. 1961-ben, Melbourne-ben egy új hetilap alakul Magyar Szó címmel, csupán két évig élt, a vállalkozók tőke nélkül indították el, az
üzleti élet nem támogatta eléggé, nem tudták kivárni, amíg kiépül a megfelelő olvasótábor. A
melbourne-i hetilap bukása után az Egyesületek Szövetsége adott ki havilapot, amelynek anyagi
fedezetét az egyesületek biztosították, mert rendezvényeik hirdetéseit közölte. Ez a havilap
Ausztráliai Magyarság néven Melbourne-ben még élt a nyolcvanas években. A melbourne-i
példát követni kívánták a sydneyi egyesületek is, azután hogy Sorsunk címen kiadott havilapjuk
megszűnt. Azonos néven, arra számítva, hogy egyszer majd összevonható lesz a két város vállalkozása, Sydneyben is megindult 1964-ben a helyi Ausztrália Magyarság. Kiderült azonban,
hogy Sydneyben, ahol messze nem volt olyan kulturális élet, mint Melbourne-ben, az egyesületek nem tudták életben tartani a lapot. Ezután Csapó Endre, a sydneyi lap, egyesületek által
megbízott szerkesztőjeként, üzleti alapokra helyezte a lapot, jobb tartalmat adott neki, hirdetésszervezőt alkalmazott, felemelte az oldalszámot, így hamarosan a vállalkozás eltartotta magát.
Munkadíjat senki sem kapott, maga a szerkesztő is tervezőirodái munkája mellett, anyagi haszon nélkül végezte a szerkesztési, kiadási feladatokat, lelkes segítőkkel együtt. A jelenlegi
koncepció, vagyis az, hogy Ausztrália-szerte egységes hetilap van, 1977-ben jött létre a két lap
egyesülésével. A melbourne-i Magyar Élet című hetilapot megvásárolta egy nyugállományba
vonuló magyar üzletember, Ady János, aki új szellemet vitt a lapba. Az egységes hetilap érdekében a közös vállalkozásba Csapó Endre bevitte a Sydneyben jól megalapozott havilap előfizetőit, írói, szervezői munkáját, tulajdonosi, üzlettársi igények nélkül. Célja egyedül az volt,
hogy az ausztráliai magyarságnak legyen egy olyan hetilapja, amely tükrözi szellemiségét és
politikai nézetét. Négy év múlva új tulajdonosa lett a Magyar Életnek, Márffy Attila, aki már a
régi tulajdonosnál is a lap munkatársa volt. Ö maga is jó tollú író, de mivel minden szerkesztési
munkát ő végez, írásra már nem marad ideje. A Magyar Élet 1977-ben 14 oldalas volt, hamaro-

san 24 oldalas lett, csak 1998-ban csökkentették le 20 oldalasra, anyagi okok miatt. A legmagasabb elért példányszám 3800 volt. Ez a szám ilyen szórás mellett, ilyen kis létszámú közösségben igen figyelemreméltó, hiszen megközelítően tízezer olvasót jelent. Az ausztráliai magyarok
számának csökkenése miatt a példányszám hanyatlása jósolható már a közeljövőre is. A folyóirat olvasóközönségét alapvetően az a közösség teszi ki, amely még Magyarországon született,
ott is nevelkedett, és van igénye magyar nyelvű sajtótermékre (magánbeszélgetés).
5. A Magyar Élet c. hetilap kontaktlingvisztikai

vizsgálati

szempontjai

Ha két nyelv kapcsolatba kerül egymással, akkor normál esetben köztes nyelvek (interlanguage) keletkeznek (Selinker 1972). A köztes nyelvek eltérnek az Ll és L2 normájától: így a
felnőtt korában Ausztráliába vándorolt magyar magyar nyelvhasználata a nyelvvesztés következtében eltér az itthoni magyar nyelv normájától, angolja pedig a nem mindig tökéletes nyelvelsajátítási folyamat következtében az ausztráliai angoltól. A köztes nyelvek viszonylag önálló
rendszerek. Mind az iskolai nyelvoktatás kontextusában, mind a természetes nyelvelsajátításban
tanulók második vagy idegen nyelve Selinker terminológiájával „fosszilizálódik", vagyis megreked, stabilizálódik egy bizonyos szinten.
Bár a kölcsönzés a nyelv bármely szintjén megjelenhet, a kölcsönzés és a kódváltás meghatározása szempontjából valójában a lexikon játssza a döntő szerepet. A lexikai kölcsönzés
legtöbbet idézett meghatározása elsősorban Haugen (1950: 212) nevéhez fűződik. Definíciója
szerint a kölcsönzés „egy nyelv elemeinek egy másik nyelvbeli reprodukciójára tett kísérlet". A
folyamat történhet az átadó nyelvi elemek (1) egyszeri átvételével (importation), (2) a befogadó
nyelv elemeivel való helyettesítésével (substitution), (3) s e kettő jelentkezhet egyszerre, (l)-et
nevezhetjük direkt kölcsönzésnek is (Kontra 1981): amikor „az ÁV [átvevő] nyelvben teljes az
ÁA [átadó] nyelvi modell morfemikus átvétele, nincs morfemikus helyettesítés. A fonemikus
helyettesítés lehet részleges vagy hiányozhat" (i.m. 14). A folyamat eredményeként létrejövő
lexémák a kölcsönszavak (loanword). Wade (1980) ennek két típusát különbözteti meg: idegen
(alien) és asszimilálódott (assimilated). Hibrid kölcsönzésnek (3) nevezhetjük „azt a nálunk
általában 'részfordítás' néven emlegetett jelenséget, amikor az ÁV nyelvi replika az ÁA nyelvi
modellnek részben morfemikus átvétele, részben pedig helyettesítése révén jön létre" (i.m. 15).
Idetartoznak az úgynevezett hibrid kölcsönszavak (loanblend, hybrid creation). Indirekt kölcsönzés (loanshift) (2) esetén nem kerül be idegen morféma az átvevő nyelvbe, ehelyett tükörszavak, (calque-ok) vagy jelentésbővülések (semantic loan) jönnek létre. Néha idegen (alien),
hibrid (hybrid) és eredetileg létező (indigenous) formák fordulhatnak elő együtt. Találhatunk
példát rövidítések kölcsönzésére (loan abbreviation), esetleg teljes kifejezéseket átvehetnek egy
nyelvből.
A fenti tényeket ismeretében úgy gondoltam, hogy érdemes foglalkozni az ausztráliai magyarok társadalmi beilleszkedésével, anyanyelvük ausztráliai helyzetével; az ausztráliai magyar
nyelv vizsgálata kitűnő kutatási esélyeket és lehetőségeket rejt, ezért PhD-dolgozatom témájául
az Ausztráliában megjelenő Magyar Élet (Hungarian Life) c. magyar nyelvű folyóirat nyelvi
elemzését választottam.
Dolgozatom célja, hogy a korpuszul szolgáló ausztráliai Magyar Élet c. folyóirat segítségével az ausztráliai magyar közösség egyik írott nyelvváltozatát fő jellemvonásaiban leírjam,
vagyis grammatikai, lexikai és nyelvhasználati vonatkozásban összevessem a magyarországi
sztenderd magyarral. Végeredményben arra szeretném megtalálni a választ, hogy a nyugati
szakirodalomban leírt elméletek mennyiben állják meg a helyüket az ausztráliai magyar nyelv
vonatkozásában.
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G Ú T I ERIKA

Szakmunkásképzőtől az egyetemig
(Nyelvpolitikai gondolatok az

idegennyelv-oktatásról)

Bevezetés
Ma a közoktatásban a legnagyobb kihívást az jelenti, hogy a rendszerváltást követ gazdasági átalakuláshoz, a piaci struktúra változásához alkalmazkodni tudjon, a diákok a munkaerőpiaci igényeknek megfelelő tudással rendelkezzenek, valamint ismereteik kompatibilisek legyenek európai kontextusban is. Hiszen az oktatás olyan szolgáltatás, amely az emberi erőforrások
mozgósításával a korlátozás nélküli szabad mozgást teheti lehetővé és segítheti elő, amennyiben
megfelelőképpen reagál a modern technika, az információs társadalom kihívásaira, a gazdaságiés piaci struktúra változásaira, és erre a tanuló is vevő.
Köztudott, hogy jelenleg a képzés nyújtotta lehetőségek és a munkaerőpiaci igény között
nincs egyensúly. Egyensúlyi helyzet, a kereslet és kínálat közötti optimális állapot elérése, a
gazdasági környezet kielégítése állandó elemzést kíván, és feltételezi a gazdasági és oktatási
szféra együttműködését. (Ez irányban már vannak törekvések.)
Rendszerváltó

szakképzés

A rendszerváltást és az azt követ időszakot legnehezebben a szakképző intézmények élték
meg, hiszen a gimnáziumi képzés funkciója az elmúlt időszakban tulajdonképpen nem változott, azonban a szakképző intézmények csak úgy maradhattak fenn, ha profilváltást és szerkezetálalakítást hajtottak végre.
A szakképző intézmények esetében stratégiai intézménytípusról beszélhetünk, amelyek
élén közgazdász vénájú, menedzser típusú stratégák állnak, akik a nyitott, liberalizálódó piacgazdasághoz alkalmazkodva, a térségi/regionális igényeket szem előtt tartva, széles alapozású
struktúrák megteremtésével, a szolgáltatóipari szakképzés iránya felé navigálva teremtettek/teremtenek esélyt a tanulóknak a térségben/térségekben a helytállásra, megvalósítva a több lábon
álló iskola, a komplex szakképző intézmény modelljét.
A modell megvalósulását az 1993 óta érvényben lévő törvény generálta, amely magában
foglalta, hogy minden intézmény önálló jogi személy legyen, feltételezve, hogy a decentralizált
rendszerek rugalmasabban tudnak reagálni a változásokra, és nagyobb valószínűséggel kezdenek társadalmi együttműködésbe (Fehér Könyv, 1996). Ezzel megkezdődött az intézményi
autonómiák kiépítése - amelyet az önkormányzatok anyagi eszközökkel korlátozhatnak
és
kezdetét vette az intézmények közötti verseny is. Ebben a modernizációs folyamatban új kommunikációs technikák és módszerek, megközelítések, egyéni stratégiák, iskolai programkezelési
formák és tartalmak jelentek meg (valószínű, hogy az uniós csatlakozással a megújulási lehetőségek tárháza tovább bővül). Ez mindenképpen pozitív, azonban negatív oldala a tanulók minden áron való megtartása a felvevő intézményen belül, még ha az oktatás minőségének (!) rovására is megy - bár ennek a tanulmánynak nem tárgya - , mindenképpen megemlítendő, és elemzése kívánatos (!).
Ugyancsak elemzést kíván a gazdasági szerkezetváltás kényszere miatt a munkájukat elveszítők, a munkavállalók alkalmazkodni nem képes, vagy nem akaró hányadának felmérése,
ösztönző rendszer kidolgozása a munkaerőpiacra való visszakerülésük elősegítésére, valamint
az ifjúsági munkanélküliség terjedésének társadalomromboló hatása is.

Idegennyelv-oktatásunkról
Az Európai Unió irányelvei
Az EU irányelvei az idegen nyelvek oktatásával kapcsolatban az Európa Tanács koncepcióival esnek egybe. Az irányelvek között olyan általános célok találhatóak, mint:
- „mindenki számára elérhető nyelvtanulás, amely valamennyi európai állampolgár joga és
szükséglete"
- a nyelvoktatásban a gyakorlati készségek fejlesztésének igénye és szükségessége
- a nyelvoktatásban a tanulók érdekeinek, egyéni szempontjainak, igényeinek, képességeinek szem előtt tartása stb. (Bognár, 1999: 31).
Az EU irányelvei alapján, az anyanyelven kívül még legalább két idegen nyelven való
kommunikálás a cél: ez az előfeltétele, hogy az EU polgárai szabadon élhessenek mind az
egyéni, mind a szakmai szempontok szem előtt tartásával a nyitott piac kínálta lehetőségekkel,
és képesek legyenek arra, hogy alkalmazkodni tudjanak az eltérő kultúrákat jellemző munka- és
életkörülményekhez.
Alapvető az is, hogy a rendszeres idegennyelv-tanulás az általános iskolában elkezdődjön,
és a második idegennyelv-oktatás a középiskolában. Ui. az alacsony életkorban megkezdett
tanulás inspiráló a többi tantárgy elsajátításában is, tágítja a látókört, és állandó intellektuális
feladatot jelent.
A szakoktatásban is nagy hangsúlyt kellene fektetni a nyelvoktatásra, amely (1) a tanulók
egyéni kulturális fejlődése szempontjából fontos (2), a munkaerőpiacon pedig elengedhetetlen
mind a hazai, mind az Unión belüli lehetőségeket tekintve (Bognár, 1999: 33). (A jelenleg folyamatban lévő, a „Nyelvtanulás mint az európai polgárrá válás eszköze" című programban a
szakirányú oktatás és szakképzés / a haladó szintű felnőttoktatás a kiemelt célcsoportok között
szerepel. Az EU Oktatási Minisztereinek Tanácskozásán (1995) is olyan döntés született, amely
szerint az Unió nyelvi készségeket fejlesztő projektjeinek az iskolai oktatás mellett a felnőttoktatás, az élet végéig tartó idegennyelv-oktatás tárgyi feltételeinek javítását is fel kell vállalnia).
Közös európai koncepció is készült, amely a) az európai versenyképesség fokozását: b) az információs társadalomnak megfelelő oktatás és képzés megvalósítását; c) az oktatási rendszer
dinamizálását, valamint a szereplők aktivizálását tűzte zászlajára (Halász, 1996: 567).
Koncepció nélküli idegennyelv-oktatás

a szakképzésben

A fenti irányelvek gyakorlati megvalósítását/megvalósulását jelenleg egyoldalúnak és kirekesztőnek tartom, ti. a szerkezetátalakításhoz az idegennyelvoktatás-politikánk nem alkalmazkodott, és úgy gondolom, hogy a szakképző intézetekben (a szakközépiskola és a szakiskola
együtt értendő)
- koncepciótlan
- nem hatékony
- a munkaerőpiaci elvárásokhoz nem alkalmazkodik
- figyelmen kívül hagyja a tanulók képességeit és alapvető állampolgári jogait.
A fentieket statisztikai adatok is alátámasztják.
Egy, a középiskolai tanárok körében végzett felmérés szerint
„A tanárok 35-45%-ának legjobb tanítványai képesek csak a munkához kapcsolódó nyelvi
tevékenységekre, közel egyharmaduk szerint pedig legjobb tanítványaikat sem tudják ezekre a
tevékenységekre felkészíteni" (Einhorn, 2001: 37)
A munkaadók által fontosnak tartott területeken (beszédértés, beszéd, közvetítés, telefonálás) csak a tanárok 10-20%-ának közepes vagy gyenge tanítványai képesek sikeres idegennyelv-

használatra; közel 40%-uk ezeket a képességeket csak a legjobb tanítványaikkal érik el, és
nagyjából az egyharmaduk még a legjobbakkal sem!" (Einhorn, 2001: 39)
A középiskolák típusai közötti színvonalkülönbség markánsan megmutatkozik az Országos
Felsőoktatási Felvételi Iroda által évente közzétett 100 felvételizőre jutó nyelvvizsgák száma
alapján készített rangsorolásban is, mely szerint a gimnáziumok közül az első 4-ben a továbbtanulásra jelentkezők mindegyike rendelkezik nyelvvizsgával, 74-ben a tanulók több mint
50%-ának van nyelvvizsgája, 153-ban 25%-nál többüknek. Ez a szakközépiskolások esetében a
következő: 0-100%; 2-50%; 18-25% (Vágó, 1999: 147).
Továbbá a közoktatásban az idegennyelv-oktatás szabályozásának ellentmondásossága, következetlensége, és a gimnáziumi oktatás privilegizált helyzetének megszilárdítása érhető tetten.
Pl. a NAT alapján a 9-10. osztályban is kötelezővé vált az idegennyelv-oktatás, ami jelentős
lépés az esélyegyenlőtlenségek csökkentésére, azonban az alapműveltségi vizsgán nem kötelező
tárgy az idegen nyelv. A kötelezően választható egyik tantárgycsoportban az informatikával
együtt szerepel, és a tanulóknak csak egy tárgyat kell választaniuk minden csoportból, a könynyebbnek vélt teljesíthetőség miatt a diákok jelentős része az informatikát választja, vagyis ..az
alapműveltségi vizsga jelenlegi formájának elfogadásával akaratlanul is azt demonstrálják az
oktatásirányítók, hogy az idegen nyelv ismeretét még mindig nem tekintik Magyarországon az
általános műveltség elidegeníthetetlen részének" (Vágó, 1999: 171). Ugyanakkor a pályaorientációs képzés esetében arra a problémára is rá kell világítani, hogy a tanulók az általános iskolai
tanulmányaik befejeztével olyan alacsony fokú anyanyelvi ismeretekkel érkeznek a középiskolába, hogy esetükben az idegennyelv-oktatást kizárólag a magyar nyelvtani alapismeretek
együttes oktatásával, komparatív megközelítéssel, alapozó jelleggel lehetne oktatni.
A NAT rendelkezéseinek ellentmondásosságára találunk a szakközépiskolai tanulók
érettségivizsga-szabályzatában is. Bár a 11. és a 12. évfolyamon minden tanuló számára kötelezően előírja a második idegen nyelvből a vizsgát, azonban néhány bekezdéssel alább mentességet ad a szakközépiskolai tanulóknak, vagyis „konzerválja a jelenlegi helyzetet, amely szerint a
nyelvismeret a humán műveltség része, ezért oktatása gimnáziumba való" (Vágó. 1999: 170171, lásd még Dudics, 1999: 186-188). Egyidejűleg szükséges hangsúlyozni, hogy jelenleg nem
világos a szakközépiskolai oktatás és érettségi célja, ugyanis a jelenleg érettségiző diákok érettségije már nem szakmai érettségi - vagyis a diákok nem kapnak szakmunkás-bizonyítványt az
érettségi mellé - , tehát nem egyértelmű, hogy mi a célja az igen magas óraszámú szakmai képzésnek. Úgy tűnik, hogy a szakközépiskola elveszítette a funkcióját, ergo szükséges az átértelmezése: 1) az angol modell alapján kellene átalakítani „közép-főiskolává", ami a gazdaságot
ellátná magasan képzett, könnyen tovább képezhető mérnökasszisztensekkel (a technikus a
gyártás folyamatában vesz részt, amíg az asszisztens a menedzsmenttől a technológián át a
tervezésig lát el feladatokat), vagy 2) a régi magyar hagyományok alapján vissza kellene állítani
a reálgimnáziumi képzést (itt a reáltantárgyak és a természettudományi képzés dominálna). A
szakmai képzés, bár az iskola keretein belül, de önállóan, az üzleti vertikum bevonásával működne (a pályaorientációs képzés, vagy az érettségi után). így a két, általam felvetett megoldásban - bármelyik megvalósulása esetén - az idegennyelv-oktatásra elegendő idő- és órakeret
maradna, ezzel megoldottá válna a szakmai idegen nyelvi képzés is, és valóban számon kérhetővé a tananyag.
Bár a nemzetközi nyelvi-jogi deklarációk általában szólnak az idegen nyelvek megtanulásánakjogáról, azonban egyelőre nincs jogként rögzítve, hogy minden tanulónak joga két idegen
nyelv megtanulása - megjegyzem, hogy a Helsinki Zárónyilatkozatot követő összeurópai elképzelésekben, illetve az Európa Tanács által hozott kegyes ajánlásokban már két nyelv szerepel - , viszont a nyelvtanuló állampolgári jogai alapján (!) minden tanulót egyenlő jogok kell,
hogy megillessenek, amit az oktatásban garantálni kellene.

Az oktatásnak éppen az lenne a feladata, hogy az escl>egyenlőtlenséget csökkentse, és a
generációról generációra öröklődő hátrányt mérsékelje/megszüntesse. Hátrányos helyzet nemcsak az ingerszegény, ambíció nélküli, gyenge szociális szülői háttér miatt alakul ki, hanem a
régiók, kisebb körzetek és a falvak rossz gazdasági ellátottsága is befolyásoló tényező ebben.
Az esélyteremtésnek ezért kiemelt szerepet kell, hogy tulajdonítsunk: az esélyegyenlőség feltételeinek megteremtésével hozzájárulunk a többségében hátrányos helyzet diákok életesélyeinek
növeléséhez, ezzel elejét vehetjük a szülőhely infrastruktúrája által valamelyest determinált, a
társadalom rétegzettségét megmerevítő struktúra öröklődésének, a fojtó kilátástalanságnak.
A teendőkről (javaslatok,

feladatok)

Szükség lenne a középfokú oktatási intézmények idegennyelv-politikájának kialakítására,
az oktatási szektorok feladataink meghatározására, az egyes oktatási szintek és területek munkájának összehangolására, valamint az oktatási rendszer teljes vertikumát átfogó keretterv elkészítésére a szakmaspecifikus igények figyelembe vételével (Szépe, 2000).
Szemügyre kellene venni a nyelvek tanulásbeli sorrendjét, mivel jelenleg nem garantált az
intézmények közötti átjárás, és meg kellene kezdeni a nyelvek összefüggésére vonatkozó vizsgálatokat is.
A nyelvek sorrendiségének megállapításához figyelembe kell venni:
- a földrajzi kapcsolatok és cserekapcsolatok meglétét:
- a gazdasági, kulturális és politikai kapcsolatokat:
- a hazánkban elhelyezkedő nemzetiségek elhelyezkedését, státuszát. Itt jegyzem meg,
hogy a nyugati nyelvek ismerete mellett, geopolitikai helyzetünk figyelembe vételével, keleti
szláv nyelveket is beszélnünk kellene.
A sorrendiség megállapításakor a regionális szükségletek felmérése elengedhetetlen, hiszen
a térségi szerveződések és kapcsolatok fontos szerepet töltenek be egy régió lakóinak életében.
A regionális igények felmérését követően venné kezdetét az iskolák közötti munkamegosztás megszervezése és koordinálása, a térségi központok, alközpontok kijelölése és kialakítása a megyei szaktanácsadó szervezet hatékony közreműködésével, amennyiben szükséges. így
talán a hátrányos helyzet falusi, kisközségi iskolák helyzete is megoldódna (lásd Dudics. 1999).
További feladatot jelent a szakképző intézményekben folyó idegennyelv-oktatás helyzetének felülvizsgálata és rendezése. Ha az iskola szakirányú képzést biztosít, akkor a nyelvoktatásban is szerepeltetni kellene a szakmai elemeket, hiszen a szakképző intézetekben a szakmai
kifejezések már a tananyag igen korai szakaszában megjelennek. A szaknyelvoktatás már a
pályaorientáció szakaszában meg kellene, hogy jelenjen alapozó jelleggel (Einhorn, 2000: 69899), előkészítve a magasabb szintű szaknyelvoktatást. Természetesen fel kellene mérni, hogy az
egyes oktatási szinteken, az egyes intézménytípusokban milyen mélységben jelenjenek meg a
szakmai tartalmak, a tanulók anyanyelvi előképzettségének és kompetenciájának figyelembe
vételével. Vagyis a követelményrendszert a képzési formákhoz, a képzés menetéhez, típusához,
a diákság képességeihez mérten, a foglalkoztatási elvárásokhoz igazodva kellene megfogalmazni. A vizsgák rendszerében is érvényesülhetne az autonómia, a célcsoportra irányultság szem
előtt tartásával (Szépe, 2000).
Egyúttal össze kellene hangolni a szakképző intézetek és a szakmai felsőfokú képzést végző intézmények munkáját. A közöttük kialakítandó egészséges partnerkapcsolat kiépítésének
ösztönzése szükségszerű, amelynek keretében az intézmények közötti együttműködés létrejöttét
követően közös munkaterv készülne, amely a) vizsgálja az idegen nyelvek gazdaságban betöltött szerepét, b) a külföldön töltött gyakorlati idő és tanulmányutak konzekvenciáit, c) az intézmények közötti csereprogramok hatékonyságát.

Azonkívül meg kellene találni annak a módját, hogyan lehetne az iskolák partnerkapcsolatait a munkaerőpiac-gazdálkodás szempontjából is valóban eredményessé tenni. Olyan konszenzusra lenne szükség a vállalatok és az oktatási intézmények között, amely a kölcsönös
együttműködés elvén alapulva érdekeltté tenné a partnereket az oktatás minőségének javításában is.
A tantervfejlesztések támogatása is nélkülözhetetlen a piacképes idegennyelv-ismeret oktatásához és elsajátításához: a tantervfejlesztök munkáját elkötelezett gazdasági szakemberek
segítenék, akik tájékoztatást nyújtanának a nyelvek piaci értékének változásáról, a nyelvhasználati szokásokról, ösztönözve a kutatásokat.
Összegezve, olyan idegennyelv-oktatási stratégiára lenne szükség, amely a keresletet és kínálatot összeegyeztetve, a piacgazdasági elvárásokhoz, a különböző térségi és társadalmi igényekhez igazodik.
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HAJDÚ ZSUZSANNA

Új kényszerek és motivációk a középiskolai franciaoktatásban
A nyelvtudás szükségességét ma már minden területen vitathatatlan tényként kezeljük.
Kérdés az, hogy hány idegen nyelvet kellene tanulni/tudni egy mai magyar fiatalnak, aki belátható időn belül európai polgár lesz. A nyelvoktatással foglalkozó szakemberek körében erről
nincs vita, általános az a vélemény, hogy nem szabad beérni egyetlen idegennyelv elsajátításával. Ugyanakkor ha megvizsgáljuk, hogy van-e realitása ennek az elvárásnak, van-e megfelelő
infrastruktúra a megvalósításához, hamar kiderül, hogy nem túl rózsás a helyzet. Úgy gondolom, hogy az angol mellett bármely másik, illetve második idegennyelv tanítása tömeges szinten - tehát nem a két tanítási nyelvű, vagy tagozatos iskolákra gondolok - nincs megoldva, sőt a
jelenlegi helyzetet ismerve, remény sincs a megoldásra. Az idei tanévben bevezetett kerettanterv nem kedvez az idegennyelv-oktatásnak, pontosabban általános iskolában hátráltatja, középiskolában pedig nem segíti a második idegennyelv oktatását. Az Oktatási Törvény úgy rendelkezik, hogy általános iskolában egy élő idegennyelv tanítása a kötelező. A második
idegennyelv oktatása tehát helyi döntés függvénye, a kerettanterv azonban az óraszámok szabályozásával, azaz csökkentésével rendkívül leszűkítette az iskolák mozgásterét. Azokban az
általános iskolákban ahol nyelvi tagozat működik, óraszám hiányában nincs lehetőség második
idegennyelvet javasolni a tanulóknak. Ez mindenekelőtt a nem angol nyelvi tagozatokat érinti,
ahol az angolt nem tudják második idegennyelvként felkínálni. Egy angol nyelvi tagozat esetén
nincs gond, hiszen a szülő „majd tanul második idegennyelvet a középiskolában, fő, hogy angolból legyenek alapjai" felkiáltással lezárja a nyelvválasztás problémáját. Az összes többi
nyelvet azonban hátrányosan érintette a változás, hiszen ha nincs lehetőség a francia, olasz,
vagy német tagozaton második idegennyelvként angolt tanulni, akkor ez az adott nyelvek iránti
érdeklődés lecsökkenését eredményezi. Következésképpen lényegesen nőni fog középiskolában
a második nyelvet kezdő szinten tanulók száma. Ugyanakkor a kerettanterv nem ad előrelépési
lehetőséget a középiskolában tanított második idegennyelv számára. A középfokú oktatásban értem ezalatt a hagyományos 4 osztályos, illetve a 6 osztályos intézménytípust - a második
idegennyelvet heti 3 órában tanulják. Kemény munkát igényel tehát tanártól, diáktól egyaránt,
ha kezdő szintről 4 év alatt eredményt szeretnének elérni.
Úgy gondolom, hogy a francia nyelvoktatás helyzete általánosságban jól példázhatja a második idegennyelv tanításának problémáit. Véleményemet néhány pécsi általános és középiskola
példájával szeretném alátámasztani. Ehhez egyrészt az öt legnagyobb középiskola, illetve a
Köztársaság téri Általános Iskola és a PTE 1. számú Gyakorló Általános Iskola statisztikai
adatait elemzem, másrészt felhasználom az ügyben érintett és megoldást kereső kollégáim véleményét, továbbá saját gyakorló tanári tapasztalatomat. Fontosnak tartottam továbbá kikérni
diákjaim véleményét is. Elemzésem második részében a diákjaim körében végzett felmérés
alapján megkísérlem összefoglalni a francia nyelv választásának motivációs hátterét, a diákok
véleményét a tanulandó/tanulható idegennyelvek számáról, tájékozottságát a közelgő FAJ csatlakozásról.
Pécsett a fent említett két általános iskola nagy hagyományokkal és kiváló eredményekkel
rendelkezik a francia nyelvtanítás területén. Különösen a Köztársaság téri Általános Iskolának
van nagy múltja, a rendszerváltást megelőzően - mint francia tagozatos osztályokkal rendelkező
intézmény - bázisa volt a középfokú haladó szintű francia nyelvi képzésnek. Az iskola 1963ban kezdte meg működését, a francia tagozatos képzést heti 5 órában 1965-ben indították be. A
kötelező orosz megszűnése után, a franciát a tagozat mellett 2. idegennyelvként is választották
1998-tól a kerettanterv bevezetéséig.

A táblázatból (1. táblázat) jól látszik, hogy az iskola tanulói létszámában a 92/93-as tanévig
volt némi csökkenés, de ezt követően mára újra emelkedő tendenciát mutat. A francia tagozatosok létszáma az utolsó 5 évben csökkent lényegesen, ami az angol erőteljes térhódításával magyarázható. Egyidejűleg azonban megjelennek a franciát 2. idegennyelvként választó diákok és
ez némileg kiegyensúlyozza a létszámot. A 2002/03-as tanévről rendelkezésünkre álló adat.
hogy a 81 felvett tanuló közül 42 lesz francia tagozatos. (Feltéve, lia a szülök valóban be is
Íratják majd a felvett gyermekeket.) Az angolos osztályban azonban 2. idegennyelvként - órakeret híján - már nem választható, ahogy az angolt sem tudják a francia mellé biztosítani ebben
a minőségében. A Köztársaság téri Általános Iskola minőségbiztosítási programjában egyik fő
célkitűzésként szerepel a tagozat megtartása, népszerűségének, vonzásának növelése. A kerettanterv ilyen vonatkozásban nehezíti a dolgukat. Marad a szülők meggyőzése, tájékoztatása a
francia későbbi felhasználhatóságáról. Óriási feladat hárul rájuk, hiszen 2002 őszétől Pécsett ez
lesz az egyetlen általános iskola, ahol az elsős diákok egy része elkezd franciát tanulni. A PTE
1. számú Gyakorló Általános Iskolájába felvett elsősök közül már egy sem választotta a francia
nyelvet, pedig itt 1981-től 1996-ig szintén egy nívós francia tagozat működött. Később az angol
és a német mellett még sokan tanulták második idegennyelvként. 2002 őszén azonban a kimenő
23 nyolcadikost már nem követi utánpótlás. Ez azt is jelenti, hogy a két kiváló franciatanár
közül az egyiktől meg fog válni az iskola (2. táblázat).
Az alapfokú képzésben jelentkező problémák a középiskolában tovább generálódnak.
1990-től az idegen nyelvek választhatósága teljesen átstrukturálta a nyelvtanítást, az angol
gyors felfutásával azok az idegen nyelvek, amelyek a korábban kötelező orosz ellenpontját
k é p e z t é k - j ó eredményekkel - mára jelentősen vesztettek tanulóbázisukból.
Pécsett az általános iskolai franciatanulás iránti érdeklődés csökkenése jól követhető az
utolsó három tanév középiskolai statisztikáiban is. A statisztikai adatbázisból 5 nagy pécsi középiskolai tanulói létszámán belül a franciát tanuló diákok arányát vizsgáltam. Az érintett középiskolák közül a mai napig a Leőwey Klára Gimnázium rendelkezik a legnagyobb
hgyományokkal a franciatanításban, öt követi a Janus Pannonius Gimnázium és a Ciszterci
Rend Nagy Lajos Gimnázuma. A PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnázium esetében meg kell
említeni, hogy jogelődjében, a Komarov Gimnáziumban volt ugyan franciatanítás, de a gyakorló gimnáziummá válás és a profilátalakítás folyamatában ez a postaforgalmi osztályokban
folyó kötelező nyelvtanulásra redukálódott. (Megjegyzem, hogy ez annak idején heti 4 órás
képzést jelentett, szemben a jelenlegi 3 órával.) Az intézményben csak 1995-től lett minden
osztálytípusban választható a francia nyelv. A legfiatalabb a vizsgált intézmények között az
Apáczai Nevelési Központ Gimnáziuma, mely a 1986-ban jött létre egy sűrűn lakott, panelházas, új városrész kiszolgálására (3. táblázat).
Ha az egyes intézmények tanulólétszámát vizsgáljuk, mindegyiknél növekvő tendenciát fedezhetünk fel az adott intézmény nagyságrendjével arányosan (1. ábra). A Leövveyben 996-ról
1077-re, a Nagy Lajosban 732-röl 748-ra, a Janusban 608-ról 645-re, a Babitsban 71 1-röl 794re, és a legfiatalabb ANK-ban 438-ról 503-ra emelkedett a tanulói létszám három év alatt. A
franciát tanulók számát illetően minimálisa növekedés 4 középiskola esetében, ezen belül kiugróan magas az ANK Gimnáziumában. Ez részben azzal magyarázható, hogy a viszonylag fiatal
intézmény nem rendelkezik olyan erős német nyelvoktatási múlttal, mint a város régebbi középiskolái. Másrészt ebben a középiskolában jól működő angol két tanítási nyelvű osztályok
vannak, amelyek mellett a francia - ami 1989-től indult mint második idegennyelv - népszerű a
diákok körében. Azt is hozzá kell tenni, hogy ezt a népszerűséget növeli az iskolában tanító
franciatanár kiemelkedő, eredményes szakmai tevékenysége. Ugyanakkor a kívülálló számára
meglepő lehet, hogy a város legnagyobb gimnáziumában, a Leövveyben erősen csökken a franciát választó diákok száma. A magyarázat részben az alapfokú képzésben keresendő. A Leőwey
Gimnázium számára a 80-as években biztos utánpótlást jelentett a 2 francia tagozatos általános

iskola, az 1998/99-es tanévben még indult egy haladó csoport, ahol első idegennyelvként tanulták a franciát. A későbbiekben már csak 2. idegennyelvként tanították, de külön kezdő és
haladó csoportban.A piaci igényeknek megfelelően a haladós franciások itt már angolt, németet
választottak első nyelvként. A 2001/2002-es tanévre „elfogytak" a haladósok, csak egy kezdő
csoport indult. A létszámcsökkenéshez hozzájárult még az is, hogy időközben több más középiskolában is választható lett a francia, tehát egyfajta szóródás következett be. Természetesen a
Leőwey Klára Gimnázium is harcol a színvonalas franciaoktatás, a tanulói létszám megtartásáért. Itt működik a francia nyelvű diákszínjátszás központja, a következő tanévtől pedig beindul
egy francia két tanítási nyelvű osztály. Igazi megoldás az lenne, ha sikerülne visszaállítani az
általános iskolai bázisát. Felmerült az az elképzelés, hogy a Köztársaság téri Általános Iskolában is legyen két tanítási nyelvű franciás osztály, várjuk, hogy az illetékesek „vevők" lesznek-e
az ötletre.
Ha az 5 középiskolai adatait együttesen vizsgáljuk, megállapítható, hogy a franciát választók száma igen csekély mértékben emelkedett ugyan a három tanév során - 460 főről 467
főre - , a tanulói összlétszám növekedéséhez képest azonban lefelé tendál 13,1%-ról 12,4%-ra,
ami szintén jelentéktelen különbség. Ez az ingás nem mérvadó a hosszútávú előrejelzéshez,
nem feltétlenül jelez előre nagyobb arányú csökkenést. Viszont optimizmusra sem ad okot. A
pécsi helyzet specifikuma, mint már említettem, hogy a franciaoktatásnak ebben a régióban nem
csak az angol, hanem a német nyelv mellett is nehéz tartania a pozícióját. Nem elsősorban az a
probléma, hogy második idegennyelvi kategóriába szorult, hanem az, hogy a jelenlegi iskolai
keretek nem teszik lehetővé ennek a kategóriának a fejlesztését. A problémákat tetézi, hogy a
felsőoktatási felvételinél csak egy nyelvvizsgára adható többletpont, ami jelentősen visszavetette a második nyelvből a nyelvvizsgázási szándékot. Ez a rendelkezés ellentmondásban azzal
a hosszútávú elképzeléssel, hogy a diplomások legalább két nyelvvizsgával rendelkezzenek.
Nagyon fontosnak tartanám, hogy egy-egy döntés meghozatala előtt az illetékes főhatóság
kérdezze meg a legilletékesebbeket - a diákokat. Példaként annak a felmérésnek az eredményét
szeretném közzé tenni, amit a közelmúltban a diákjaim körében végeztem a francia nyelv választásának motivációiról, illetve felhasználásának lehetőségeiről. A felmérésben 45 diák vett
részt, 29 lány és 15 fiú. Életkori megoszlásuk 14-18 év, mindnyájan hagyományos négyosztályos középiskolai képzésben vesznek, ezen belül különböző profilú osztályok tanulói, nevezetesen: angol, német, biológia-fizika, matematika-informatika gimnáziumi, postaforgalmi, illetve
logisztika szakközépiskolai osztályokról van szó. A kérdőívet a diákok a név és osztály megjelölése nélkül töltötték ki, csak életkorukat és nemüket kértem feltüntetni.
A 45 megkérdezettből 12-en értettek egyet azzal, hogy általános iskolában csak egy
idegennyelvet kötelező tanulni, 34-en - tehát 75,5% - két idegennyelv tanulására voksolt. Arra
a kérdésre, hogy mennyit javasolnak a középiskolás korosztály, azaz önmaguk számára pontosan fele-fele arányban oszlottak meg a vélemények a két, illetve a három idegennyelv tanulása
között, 20 diák elégedett a jelenlegi helyzettel, és ugyancsak 20 szeretne inkább három nyelvet
tanulni. Ez44,4%-os azonos arányt jelent. Mindössze 3 fő jelölt meg egy nyelvet, illetve ketten
javasoltak háromnál többet.
A felmérés alapkérdése a következő volt:
„Milyen motiváció(k) hatására választotta a francia nyelvet második idegennyelvként?"
A válaszok többsége - 25 fő, azaz 55,5% - egyéni, érzelmi indíttatásról tanúskodik. Általánosak voltak az ilyen jellegű megfogalmazások: „tetszik, érdekes nyelv, szép a hangzása, érdekes és különleges, szép nyelv, mélyen romantikus és jól cseng". Több válaszadó vonzónak
találja a francia kultúrát és konyhaművészetet, és sok híres francia embert ismer. Sokan szüleik,
családtagjaik, barátaik hatására vagy tanácsára választották ezt a nyelvet, egy fő kiskorában kint
élt szüleivel, egy másik diáknak francia rokonai vannak. Négyen a német nyelvet cserélték fel
az általános iskola után franciára, mondván, hogy azt nem szerették. Öt fő nyilatkozott úgy,

hogy általános iskolában franciát kellett kötelezően tanulnia és ezért ezt folytatta tovább. Szintén 5 fő - tehát 11% - mondja, hogy egy későbbi munkavállalási lehetőség motiválta a választásukat, tudják, hogy az EU egyik hivatalos nyelve, úgy vélik, hogy Európában és másutt is sok
helyen használható. Tehát ha kis mértékben is, de a választások között már megjelenik a tudatos
elem, a majdan konvertálható nyelvtudás.
A másik kérdés így hangzott:
„A középiskola elvégzése után hol, milyen formában kívánja hasznosítani francia nyelvtudását?"
Ezzel kapcsolatban 18 főnek - 40% - van határozott elképzelése. Egy fő a külkereskedelemben akarja használni, 2 fő továbbtanulni, illetve 2 fő dolgozni szeretne francia nyelvterületen, 5 diák jelölte meg a tolmácsolást, műfordítást, 8 fő pedig leendő munkájában akarja használni a nyelvet. Heten (15,5%) szeretnének később nyelvvizsgát tenni, hatan pedig az angol
mellett ezt kívánják általában idegen nyelvként használni. 6 fő válaszolta azt, hogy még nem
tudja, 4 fő nem adott semmilyen választ, és ugyancsak 4 fő - tehát 8,8% írta azt, hogy sehol
nem akarja használni a későbbiekben a franciát. Összeségében 31 diákot foglalkoztat az a gondolat, hogy valamilyen formában használja majd a nyelvet a tanulmányok befejezése után, ez a
megkérdezettek 68,8%-a. A válaszok alapján megállapíthatjuk, hogy míg magát a nyelvválasztást elsősorban érzelmi tényezők motiválták, a továbbiak vonatkozásában meglehetősen tudatos
tervezéssel találkozunk.
Az utolsó kérdés szintén a jövőhöz kapcsolódott:
„Véleménye szerint Magyarország EU-csatlakozása után növekszik-e a francia nyelv iránti
érdeklődés hazánkban, elsősorban az általános, ill. a középiskolás korosztály vonatkozásában?"
30 fő - tehát 66,7% - úgy véli, hogy igen, hogy népszerűbb lesz a francia, meghatározó
lesz az angol és német mellett, többen utaznak majd Franciaországba, a gazdasági kapcsolatok
is szélesednek. Indoklás nélkül, nemleges választ adott 10 fő (22,2%), 5 fő pedig azt válaszolta,
hogy nem tudja, mert nincs róla elég információja.
Még érdekesebbé teszi a képet egy másik felmérés eredménye. Iskolánkban az angol mellett működnek emelt óraszámban németet tanuló osztályok. Ezekben az osztályokban kevés
kivétellel szinte minden diák az angolt választja második idegennyelvként. Arról kérdeztem a
németes osztályok diákjait (szintén 14-18 év közötti korosztály), hogy kedvük lenne-e tanulni
harmadik idegennyelvet és ha igen, akkor mit választanának. A megkérdezett 122 diák közül 45,
nem kíván harmadik nyelvet tanulni, 77 azonban igen, az alábbiak szerint: olaszt : 26, franciát:
23, spanyolt: 16, latint: 5, horvátot: 2, arabot: 1, oroszt: 1, Finnt szintén 1 fő tanulna. Az angolt
mindössze két fő jelölte meg, tehát a 122 diákból 120 biztosan angolt tanul második
idegennnyelvként.
A diákok véleményéből egyértelműen kiderül, hogy tönnségüknél van igény és fogadókészség egy második, sőt adott esetben egy harmadik idegennyelv tanulása iránt is. Sőt a nyelvi
sokszínűség is tükröződik választásukban. Ezen belül nem rossz a francia pozíciója. Ugyanakkor tudomásul kell vennünk, hogy a jelenlegi iskolai keretek nem teszik lehetővé a második
nyelv megfelelő szintű elsajátítását a diákoknak. A felsőoktatási felvételi rendszer pedig groteszk módon „nem jutalmazza" azt a diákot, aki több nyelvből tud felmutatni nyelvvizsgabizonyítványt. Franciából is nő azoknak a diákoknak a száma, akik a középiskolában kezdő
szintről indulnak. Megnőtt tehát a középiskola felelőssége a második idegennyelv választásának
előkészítésében. Nagyon fontos, hogy a diákok és szüleik időben kapjanak tájékoztatást a
nyelvtudás későbbi felhasználhatóságával kapcsolatban, hogy milyen szakterületen, mihez,
milyen nyelv szükséges. Megítélésem szerint a nyelvoktatásban az általános és középiskolára
kell helyezni a hangsúlyt, hiszen a felsőoktatásnak az az érdeke, hogy nyelveket tudó hallgatókat kapjon. A diáknak az iskolában kellene megszereznie az idegennyelvi ismereteit, nem pedig
külső tanfolyamokon, vagy magánórákon. Át kellene gondolni nyelvpolitikánkat, a nyelvi óra-

számokat kiemelni a jelenlegi kerettantervi korlátozásból, az eddiginél sokkal nagyobb támogatást adni a második vagy harmadik idegennyelv oktatásához az érettségit megelőzően. Úgy
gondolom, hogy a diákok szeretnének több nyelvet elsajátítani, tudásukról konvertálható dokumentumokat szerezni - ez lehet nyelvvizsga, vagy a későbbiekben különböző szintű nyelvi
érettségi - a tanárokban pedig szintén meg van az ambíció, hogy ehhez hozzásegítsék őket.
Azonban ez a célkitűzés a második idegennyelv vonatkozásában csak akkor valósulhat meg, ha
a kerettantervhez képest lényeges elmozdulás történik az intézményi feltételekben, ha az iskolában valóban lesz lehetőség egy második idegennyelv, esetünkben a francia elsajátítására is.
Források
1. A pécsi általános és középiskolák statisztikai adatai
2. A 2001/2002-es tanévben bevezetett kerettantervek
3. A PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola diákjai körében végzett felmerések adatai

/. táblázat. A Köztársaság téri Altalános Iskola adatai (Pécs)
Tanév
1989/90
1990/91
1991/92
1992/93
1993/94
1994/95
1995/96
1996/97
1997/98
1998/99
1999/2000
2000/2001
2001/2002

összes tanuló
647
585
554
515
539
532
537
548
563
615
633
658
649

francia tagozatos
393
394
407
426
426
385
385
321
306
311
276
255
239

2. táblázat. A PTE 1. sz. Gyakorló Iskolájának
tanévek
1998/99
1999/00
2000/01
2001/02

összes tanuló
453
506
545
537

francia 2.id.ny.
-

10
41
52
42

adatai
franciát tanul
1 14
154
138
1 12

3. táblázat
Intézmény
Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola

Leöwey Klára Gimnázium

Ciszterci Rend Nagy Lajos
Gimnáziuma

Janus Pannonius Gimnázium

ANK Gimnáziuma

Tanév
1999-2000
2000-2001
2001-2002
1999-2000
2000-2001
2001-2002
1999-2000
2000-2001
2001-2002
1999-2000
2000-2001
2001-2002
1999-2000
2000-2001
2001-2002

Tanulói Lbböl franösszlétszám ciát tanul
711
60
729
66
794
71
996
147
1033
113
1077
88
732
83
747
106
748
101
608
71
610
72
645
82
99
438
491
103
503
125

1. ábra

%
8%
9%
9%
15%
11%
8%
11%
14%
14%
12%
12%
13%
23%
21%
25%

Változás
(fö)
6
5
-34
-25
23
-5
1
10
4
22

H A V A S LÁSZLÓNÉ

A latintanítás helyzete Európában két nemzetközi konferencia tükrében
Kell-e a latin? - tette fel a kérdést Borzsák István professzor úr azonos címen 1990-ben
megjelent könyvében, 1 amelyben igen sokrétűen vetette fel e nyelv tanulásának szükségességét,
számtalan érvvel és sokak véleményével téve meggyőzővé állításait. Jelen dolgozatom alcíméül
magam ezt választanám: Kell a latin! - mintegy megerősítve Borzsák professzor úr könyvének
gondolatait mindazzal, ami a közelmúltban rendezett két európai konferencia tanácskozásain
elhangzott, mely konferenciákon magam is részt vettem.
Borzsák István könyve akkoriban került az olvasók kezébe, amikor a nyelvtanulás terén új
fordulatot s így a latin tanításának is valamilyen szintű fellendülését remélhettük. A szerző
annyit ígért a nagyon sok témát felölelő, olvasmányos és meggyőző könyvében, hogy megpróbálja felmérni és megvitatni: a 20. század utolsó éveiben van-e még létjogosultsága - az annyit
szidott vagy visszasírt - latinnak.2
Az említett konferenciákat pedig az Unió Latina azokban az években szervezte, amikor Európa-szerte radikális módon próbálták és próbálják kisöpörni a latint az oktatásból, vagy nagymértékben redukálni azt.
Az Unió Latina és konferenciái
Az Unió Latina egy kormányközi kulturális szervezet, mely 1954-ben alakult, működési
központja Párizsban van. A szervezet jelenleg 35 olyan országot fog össze, ahol az ország hivatalos nyelve újlatin nyelv. Ez mintegy egymilliárd embert jelent. A szervezet segíti a tagországokat a kulturális és nyelvi örökség és közösség szempontjából, napjainkban pedig abban ad
többek között segítséget, hogy a tagországok az oktatási, kulturális és nyelvi identitásukat szélesebb perspektívában fejezhessék ki. Tevékenységük három nagy csoportba osztható: kultúra és
kommunikáció, a nyelvtanítás segítése, valamint az újlatin nyelvek terminológiai szókészletének gondozása. A latin nyelv mint az újlatin nyelvek közös őse is vizsgálódásuk középpontjában áll.
Az Unió Latina 1990-ben Rómában tanácskozást tartott A latin, egy intelligens Európáért
címmel. A kérdést humán, gazdasági, természettudományos, politikai, kulturális és civilizációs
szempontok szerint vizsgálták meg. Ma a sok nyelv ismerete és tanulása a fontos, ehhez pedig a
latin nyelv ismerete kitűnő alapot ad - állapította meg a konferencia. Nagy szerepe lehet annak,
mondták ki, ha tudatosítjuk a latin kultúra közösségének eszméjét, hiszen Európa kelet felé
tolódik el, ahol sok helyen még a 18-19. században is a latin maradt a közigazgatás nyelve. A
konferencia ajánlásai között szerepelt, hogy a görög-latin alapú nemzetközi szakszókincset
egységesíteni kell újabb neologizmusok teremtésével a szókincsbeii koherencia megteremtése
érdekében. Ugyanakkor fontosnak tartották a latin új tanítási módszereinek kidolgozását is, így
javasolták, hogy modernebb, nem irodalmi szövegeket is olvassanak a diákok. Ez számunkra is
megszívlelendő gondolat, hiszen napjainkban, kényszerhelyzet folytán, az egyetemek és a főiskolák feladata, hogy bizonyos szakokon tanítsák az európai szaknyelv alapjait és egy nyelvtani
minimumot, átvállalva így a középiskola szerepét, mivel az 1950-es évektől nagyon kevesen
tanulják e nyelvet a középfokú oktatásban.
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Borzsák István: Kell-e a latin? Gondolat, Budapest, 1990.
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1998-ban A latin jelene és jövője Európa közép- és felsőfokú iskoláiban címmel rendezett
konferenciát az Unió Latina. Itt elbizonytalanító kép rajzolódott ki: a latinul tanulók száma
nagymértékben csökken kontinensünkön. A szeminárium főleg két dologra mutatott rá: a latin
nélkülözhetetlen az anyanyelv jobb megértésében, valamint arra, hogy a tudományos terminológiában a klasszikus nyelvi alapok nem mellőzhetők sem a humán, sem a természettudományokban, beleértve az ultramodern tudományágakat is. Bizonyos gondolkodási és kifejezési formák a latinhoz és göröghöz kapcsolódnak, ezért a latin oktatásának óriási szerepe van a modern
technológiák nyelvi jelölésének megteremtésében. 3 A latin tehát valójában nem holt nyelv.
Az Unió Latina 2000 júliusában a latin tanításának kelet-európai helyzetét vette vizsgálat
alá egy Triesztben rendezett konferencián, majd pedig Udinében tartottak egy második ülést
2001 novemberében, ahol Európa egészéből voltak jelen a tanácskozáson. 4 Nem véletlen, hogy
a párizsi központú szervezet Észak-Olaszország Friuli tartományában rendezte konferenciáit,
ott, ahol a tartomány vezetőségének központi célkitűzése és gondolatai között szerepel az európai tradíciók tisztelete és ápolása, s ahol az európai kezdeményezéseknek egy új centruma található.
A latin nyelv szerepe Európa arculatának

kialakításában

A trieszti konferencián Anacleto Pavanetto, aki a Szentszék államtitkárságán a latin tanításának felelőse volt ezen időszakban, így határozta meg a latin nyelviség történelemformáló
szerepét a kultúrák találkozásában: az antik civilizáció, különösen a római, a szón alapult,
amely a közösségileg elterjedt eszméket tükrözte vissza az erkölcsről, a szerencséről és az emberi sorsról, és egy olyan társadalom és állam tükrét nyújtotta, amelynek nehéz megfelelőjét
találni más történelmi periódusokban. A rómaiak igyekeztek behatolni a társadalmi élet titkos
normáiba: a nyelvet úgy tekintették, mint a civilizáció motorját és eszközét. A beszéd a jó polgár kizárólagos privilégiuma volt. A szellemi képzésnek döntő tényezője lett a „szó művészete",
a retorika, az ékesszólás. Mindenki tulajdonává lett a jó megismerése és az, hogy ezt az ismeretet mindenkivel közölni kell. Ez a szellemi törekvés volt a latin civilizáció roppant terjedésének a legfőbb alapja, s ezért jutott el a birodalom legszélső perifériáira is. Az egyetlen és alapvető kapocs - az egyes népek gazdag hozzájárulása mellett - a latin nyelv volt, amely egy egységes, mélységesen emberi kultúrát fogott össze. Ma viszont egyfajta „osztrakiszmosz", száműzetés cserépszavazással Figyelhető meg minden klasszikus érték irányában, fel sem mérve,
hogy milyen hatalmas örökséget vesztünk így el.5
A latin humanizmusban meg lehet találni napjaink egyik fő kérdésének elemeit: a
globalizációét - idézte ugyancsak Triesztben Dino de Poli bankár, a Fondazione Cassamarca
elnöke. Ezért is szervezett ezen alapítvány az Unió Latina közreműködésével a közelmúltban
New Yorkban egy nemzetközi tanácskozást, melyen 170 egyetemi oktató, valamint száz egyetemi hallgató vett részt az öt kontinensről. A Globalizáció és latin humanizmus című tanácskozáson az is elhangzott, hogy az egyetemnek részben vissza kell térnie középkori funkciójához,
amikor nemcsak egyszerűen oktatási központ volt, hanem a polgári társadalom oktatója és létrehozója is. Az egyetemek ezt nagyobb beleéléssel tudják megvalósítani, mint az államok. 6
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Nyelvi oldalról megközelítve mi is volt ez a nagy kohéziós erö? Ismét Anacleto Pavanettót
idézem. „A latin esetében egy szintetikus nyelvről van szó, amely a részek megformálásának
világosságát és arányosságát követeli meg. Az ige ritkán áll a mondat élén, így döntő szerepe
van a fogalmak meghatározásában, amelyek nem válnak teljessé addig, amíg a meghatározó
érintést meg nem kapják az igétől.
A latin nyelv másik jellemzője a konkrétság. Míg a görög kiválóan alkalmas a filozófiai és
a retorikus gazdagság kifejezésére, a latin a római jog, az aequitas nyelve. Még a kiejtésben is
világos megkülönböztetést követel meg a hosszú-rövid, hangsúlyos-hangsúlytalan szótagok
váltakoztatásával. Ezenkívül a latin nyelvben fogalmat alkottak az emberi nagyság és nyomorúság minden árnyalatának kifejezésére, mely szavak ma is köztünk élnek az európai nyelvekben.
Ragaszkodni kell tehát a humanitas clcissica Latiná-hoz, a klasszikus latin humanitás eszményéhez: a társadalmaknak szociális értékeikkel kell előre haladniuk, megőrizve és kiteljesítve az
emberi értékeket - ahogy már 1984-ben Berlinben leszögezték a kulturális miniszterek. E közös
kultúrának a latin lehetne továbbra is a nyelve, mert így meg lehetne akadályozni egy esetleges,
nyelvi vonatkozású nacionalizmust. Lingua Latina est ianua lexici Európáéi [a latin nyelv kapu
az európai szókincshez - H. L.] - idézi Anacleto Pavanetto. 7 - A latin elhagyásával társadalmunk és kultúránk árva marad."
A latin helyzete az ezredfordulón
A latintanítás történetét vizsgálva az tűnik ki, hogy a mindenkori hatalom határozta meg
annak céljait és terjedelmét. A diktatúrák idején sokszor redukálták a latin oktatását. A második
világháború utáni negyven év oktatáspolitikájának koncepciója is ezt látszik igazolni: a trieszti
konferencián a kelet-európai országok beszámolóiból kitűnt, hogy ott, ahol hagyománya volt a
latin kultúrának, az 1950-es évektől hatalmi kényszer alapján minimálisra kellett csökkenteni a
latin tanítását. Ennek következtében a latinul tanulók életkor szerinti megoszlása is megváltozott. A kelet-európai országokban, így minálunk is, a latinul tanulók számának jelentős hányadát teszik ki azok, akik bizonyos szakirányú egyetemeken vagy főiskolákon kötelezően tanulják
a latint. A nyugat-európai országokban viszont továbbra is elsősorban a középfokú oktatásban
tanulják e nyelvet. A tanárképzés sajnos nagyon lecsökkent számarányában Európa egyetemein.
Az 1990-es évek elejétől a kelet-európai országokban a politikai változásokat követően
nagy fellendülés állt elő, új klasszikus iskolák vagy osztályok létrehozásával vagy visszaállításával, valamint a latintanár-képzés fellendítésével az adott körülményekre és tervekre alapozva.
Hazánkban is jelentősen megnőtt a latinul tanulók száma, főleg mert a felső tagozatokban, különösen a nyolcosztályos gimnáziumokban minimum két évig kötelező lett a latin. A tanárképzés számszerű és minőségi növekedése is örvendetes tény lett.
A legutóbbi évek új oktatási programjai viszont sehol sem kedveznek a latintanításnak. A
2000/200l-es tanévtől hazánkban is teljesen visszaszorult a latin oktatásának lehetősége és a
latinul tanulók esélyei, s a szakma értetlenül áll e ténnyel szemben. A 200l-es udinei konferencia résztvevői is szinte mind erről számoltak be. Eltörölték, fakultatívvá tették a latint, egy tantervi blokkban szerepel például az informatikával és az etikával. Nagyon sok helyen csak válaszható és nem kötelező tárgy lett. Jó esetben az ún. humán blokk részét képezi, ami révén
legfeljebb az antik civilizációt lehet tanítani, de nem magát a nyelvet. Márpedig ha elfogadjuk,
hogy az antik kultúra és nyelv érték a számunkra, akkor azt is el kell fogadnunk, hogy .. Európában az értékek tanulása nem lehet fakultatív" - ahogy a francia Sylvie Lainé fogalmazott
Udinében.
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Ugyanakkor máris észlelni lehet a latin nyelv hiányát - erről is kaptunk jelzést Udinében.
Portugáliában például nagyon alacsony a tanulók anyanyelvi szintje, aminek okát abban látják
sokan, hogy mivel nem kötelező a latin, a mai diákok nem rendelkeznek a szilárd konstrukciójú
háttérnyelvvel, így nem tudnak jó struktúrájú mondatokat összeállítani és nem tudják magukat
szabatosan kifejezni. Ezért a tanácskozáson szóba került, hogy, mint korábban, már a 14-15
évesek korosztálya kezdje el tanulni a latint. A Vatikán teológiai iskoláiban a II. vatikáni zsinat
óta, az 1970-es évektől kezdve sokkal kevesebb latint kell tanulniuk a hallgatóknak, s a latin
helyett az olasz lett a tanulmányok nyelve. Az utóbbi időben már nagyon érződik a latin tudásának hiánya, így most nagyobb hangsúlyt kívánnak fordítani e nyelv tanítására a pápai intézetekben. Az orosz anyanyelvű résztvevő hangsúlyozta, hogy az anyanyelvi nyelvtan tanításának
legjobb eszköze, ha lehet a latin alaptudásra támaszkodni.
Nem kell senkit sem meggyőzni arról, hogy a klasszikus nyelvek és kultúra nem ismerése
mennyi tartalmi hibát és nyelvi pontatlanságot eredményez napjaink számtalan reklám- és
egyéb célú szövegében. A médiumokban hallható súlyos, néha elképesztő ejtési hibák felett sem
lehet elnézni. Az angol nyelvnek az utóbbi évtizedekben való előretörése minden európai országban gondot okoz, s fogalomzavar keletkezett a hasznosság megítélésében - erről is kaptunk
jelzést Udinében.
El kell ismernünk, hogy az iskolákban rengeteg az elsajátítandó új ismeretanyag, s így az
oktatáspolitikában rendszerint az egyszerűbbnek látszó megoldást választják: felejtsük el,
hagyjuk el, ami régi vagy elavultnak tűnik. (Naturale est magis nova quam magna mirari mondja a latin közmondás: természetes inkább az újat csodálni, mint a nagy dolgokat.) S tegyük
hozzá, könnyebb egy újba belekezdeni, mint egy nehéznek látszó feladatot következetes munkával végezni, művelni.
Ha a tanulók oldaláról nézzük: a fiatalság erőfeszítés-hiánya is lehet akadálya, hogy idegenkednek a latintól, ezt a nyelvet első perctől kezdve másképp kell tanulni, mint az élő nyelveket. Évtizedek óta tapasztalom a felnőttoktatásban, hogy a kezdő franciások és főleg a latint
kötelezően tanuló egészségügyi főiskolások vagy az orvos- és gyógyszerészhallgatók mennyire
küszködnek, hogy az alapvető nyelvtant elsajátítsák. Ennek persze nem ők az okai, hanem az a
tény, hogy napjainkban szinte mindenki a kezdetben egyszerűbb nyelvtani ismereteket igénylő
angolt tanulja első nyelvként, s ebben egy rövid távú hasznossági elv érvényesül csak.
Ezekről minden fórumon beszélni kell, mert hatással vannak anyanyelvi és idegen nyelvi
oktatásunkra: a mai nyelvek szétesnek vagy összemosódnak szilárd struktúraháttér nélkül. Ismert, hogy a magyar diákok hosszú időkön keresztül a latinórákon tanulták meg az egyébként
nem indoeurópai magyar nyelv struktúráját.
Milyen előnyöket jelenthet a latin tanulása?
Az indoeurópai nyelvek csak látszólag tanulhatók meg könnyen latinismeret nélkül (lásd
mondattan, prepozíciós szerkezetek, szóképzés, szóösszetétel, nem beszélve a világos fogalmazás, érthetőség, szövegtagoltság kérdéséről).
Saját gyakorlatomban, franciaóráimon alkalmas pontokon előveszem a latin nyújtotta lehetőségeket, főleg a szóképzés, szóalkotások terén, ahol a neologizmusok és a szaknyelv szókincsének tanításához elengedhetetlenül kell ismerni és megismertetni a klasszikus nyelvek
hasonló nyelvi vonatkozásait. 8
A klasszikus nyelvek tanulásának gyümölcse még a kontrasztív nyelvi jelenségek megértése és begyakorlása, a fordítás megtanulása a jól strukturált latin mondatok értelmezése kapcsán,
K
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ami igen fontos, hiszen a csak modern nyelvet tanuló fiatalok nagy százaléka alig tud fordítani.
A komoly munkát igénylő latin tanulása kialakítja - főleg felsőoktatási szinten - a majdani
kutatómunka emberi feltételeit. Nem véletlen, hogy a Debreceni Egyetem bölcsészkarán a
doktoriskolákba jelentkező hallgatók nagy százaléka latin filológiával is foglalkozott korábban.
A klasszikus nyelvek kultúraközvetítő szerepe felbecsülhetetlen, meghatározza műveltségünk
irányát. Márpedig az oktatás terén jelentkező modern kihívásoknak is leginkább a művelt emberek tudnak eleget tenni.
Összefoglalva: nem alaptalan, hogy vészharangot kongatnak meg szerte Európában a klaszszikus nyelvek művelői: nem álláskérdésekről van szó, még csak nem is arról, hogy hosszú
távon mi lesz a klasszikus kultúra kutatásával, hanem arról, hogy ha az európaiságunkat meghatározó közös tradíció, a klasszikus görög-latin és a zsidó-keresztény kultúra, melyet a latin
nyelv és civilizáció fogadott be és továbbított, eltűnik az európai gondolkozásból, Európa elveszti arculatát.
Ezért szerepel az udinei konferencia ajánlásai között az, hogy folyamodjanak az Európai
Parlamenthez segítségnyújtást kérve: hasson oda e szervezet, hogy a nemzeti minisztériumok és
felelősök tegyenek meg mindent a klasszikus nyelvek és kultúra megőrzése érdekében. „Visszhangot kell adni mindenütt az antikvitás szellemiségének jelenlétéről s arról, hogy ezen gyökerek két évezrede belénk ivódtak, lényegét képezik gondolkodásunknak, tudásunknak, savátborsát adják az európai szellemiségnek. - A fokhagyma adja meg a bárány ízét, a latin a többi
tudományét" - idézte Edouard Wolter, aki Luxemburg képviseletében voltjelen Udinében.
Az már a szűkebb szakma dolga, hogyan tegyük életszerűbbé a latin oktatását, melynek terén elismerten igen sokat tettek az európai és a hazai tanárok az utóbbi évtizedekben, élve minden modern technikai lehetőség kínálta előnnyel.

KOLLÁR A N D R E A

Nyelvi kisebbségek és nyelvhasználat Friuliban
Bevezető
Az 1999. évi 482. számú kisebbségvédelmi törvény Olaszország nyelvpolitikájában jelentős változásokat eredményezett. A törvény előkészítése hosszú ideig tartott, és a szöveggel
kapcsolatos viták még ma is heves indulatokat váltanak ki (Kollár 2001: 138). Az ellentétek
abból fakadnak, hogy igen nehéz egységes szabályozást teremteni egy olyan országban, ahol
tartományonként, sőt településenként is változó az ott élők nyelvi repertoárja.
Itália régiói közül is kiemelkedik változatosságával Friuli - Venezia Giulia, ahol a friuli
különböző változatai mellett több nyelvet használnak, melyek a következők: a nemzeti olasz
nyelv, a korábban presztízsnyelvként szolgáló vénét, a határmenti területeken a szlovén, valamint néhány apró településen a német.
Nyelv és nyelvhasználat

Friuliban

Friuli Olaszország észak-keleti részén található, területe 5719 km2. A körülbelül 700 000
főre tehető friuli nyelvet beszélő lakosság Udine, Gorizia és Pordenone megyében él.
Friuli első leírását Titus Liviusnál találjuk, aki a területnek a Carnorum regio (a hegyi nép
földje) nevet adja. 1 Augustus császársága idején a régió Isztriával bővül, majd 568-ban a longobárdok fennhatósága alá kerül. A hercegség Forum lulii városáról kapja a nevét; ebből alakul ki
lassacskán a friuli szó. 1553-ban Andrea Valvassore kartográfiai leírásában már Friuli néven
szerepel a terület. Friuli - Venezia Giulia, vagyis a mai elnevezés Ascolitól, a híres goriziai
nyelvésztől származik, és a Triesztet is magában foglaló autonóm tartományt jelöli (Maniacco
1996).
A régióban használt nyelvek viszonya megyénként, sőt falvanként más és más, így a tartomány átfogó szociolingvisztikai leírása igen nehéz feladat. Ennek ellenére az 50-es évektől
kezdődően több felmérést is végeztek Friuliban, melyek közül elsősorban Francescato kutatásait
kell megemlítenünk. Giuseppe Francescato 1956-ban Udinében, azaz egy nagyvárosban mérte
fel a friuli nyelv helyzetét. Munkájában rámutat arra, hogy az 50-es években jelentős mértékben
visszaszorult a friuli használata, s ez elsősorban annak volt a következménye, hogy a standard
olasz nyelv térhódítása mellett a vénét is megőrizte pozícióját. 2
Francescato egy későbbi kutatásában érdekes összefüggésre hívja fel a figyelmet: a friuli
nyelv fennmaradását a városokban bizonyos gazdasági tényezők mégis biztosítani fogják
(Francescato 1976). A munkaerőpiac átalakulása ugyanis azt eredményezi, hogy a friuli nyelvet
használó ingázó vidékiek városi munkahelyeiken anyanyelvüket továbbra is használják, s ezzel
hozzájárulnak a friuli megerősödéséhez. A társadalmi és födrajzi változók tehát azt eredményezik, hogy Friuliban, különösen a városokban, a nyelvhasználatot nem bilingvizmusként, hanem
diglossziaként értelmezhetjük.
A nyelven kívüli tényezők mellett a ko'mé kérdése is árnyalja a képet. Mivel a friuli a vidéki földművesek nyelvéből alakult ki, az évszázadok során meg kellett küzdenie előbb a latin és
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Innen származik Észak-Friuli mai neve: Carnia. Carnia népe feltehetőleg kelta eredetű volt, és a venétektöl hódította
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A vénét korábban a magasabb társadalmi osztályok presztízsnyelve volt. Manapság, különösen az 1976. évi tragikus
földrengést követö években, amikor szinte nemzeti ébredésről beszélhetünk a tartományban, az értelmiségiek jelentős
része kezdi előnyben részesíteni a friulit, míg a középrétegek megmaradnak a számukra társadalmi felemelkedést
szimbolizáló vénét mellett.

a német, később az olasz, illetve a vénét befolyásával. A koiné elterjesztésére tett kísérletek a
múltban és ma is rendre kudarcot vallanak, hiszen a friuli irodalom sem egységes nyelvileg, a
beszélt nyelvre pedig egyre erősebberi hat az olasz és a vénét. Az írott és a beszélt nyelv jelentősen eltávolodott egymástól, és mindjobban érzékelhetőek a szaknyelv hiányából eredő nehézségek is (Francescato 1979).
A hatvanas évektől azonban szinte újjáéled a friuli nyelv, amit több kutatás eredménye is
bizonyít. 1968-ban hozták létre Goriziában a Nemzetközi Szociológiai Intézetet (ISIG), mely
megalapítása óta rendszeresen végez a tartományban a nyelvészet számára is igen fontos felméréseket. Az ISIG 1985-ben kapott megbízást arra, hogy feltérképezze a nyelvhasználat jellemzőit Udine megyében. A munka egyik részét egy közvéleménykutatás képezte, melyben 1500
18 és 65 év közötti lakost kérdeztek meg. A kutatást kiegészítették két célcsoporttal is; 316
általános iskolai tanárral és 223 köztisztviselővel készítettek interjút, melyben a megkérdezettek
egy esetleges kisebbségvédelmi törvény szükségességéről és hatékonyságáról nyilatkoztak
(Strassoldo 1991: 189-194).
A vizsgálatból kiderül, hogy Udine megyében a lakosság 75 százaléka használja rendszeresen a friuli nyelvet. A családon belüli kommunikációban a magasabb végzettségűek körében a
friuli egyre kevésbé van jelen (37,5 %), és ez a számadat érvényes a két kiemelt csoportra, azaz
a tanárokra és a köztisztviselőkre is. A megkérdezett családok 58 százaléka kizárólag a friuli
nyelvet használja otthonában, míg 9 százalékuk az olaszt is bekapcsolja. A nagyszülők 74 százalékban friuli nyelven beszélnek egymás közt, a megkérdezettek szüleikkel 71 százalékban,
házastársaikkal 66 százalékban, gyermekeikkel 54 százalékban választják a friulit. Fontos változás, hogy egyre több gyermek tanulja anyanyelveként az olasz standard változatát (38 %).
A statisztikából azt a meglepő következtetést vonhatjuk le, hogy a friuli sokkal nagyobb teret kap a családon kívüli kommunikációban, mint a családtagok közötti érintkezésben. Az azonban még nem látható, hogy a friuli megőrződhet-e hosszú távon, ha anyanyelvi funkcióját lassanként elveszíti. A város és a vidék összehasonlításából kiderül, hogy Udinében a családoknak
mintegy 17 százaléka, a vidékieknek azonban 65,5 százaléka használja otthonában rendszeresen
a friuli nyelvet. Családon kívül ez az adat Udinében 43 százalék, vidéken pedig 82 százalék.
A kutatás második részében a megkérdezettek a nyelv védelmével kapcsolatban nyilatkoztak. A lakosság nagyobb mértékben szorgalmazza a friuli iskolai bevezetését, mint a tanárok.
Az előbbi csoport 17 százaléka tenné kötelezővé a friuli tanítását, míg 40 százalék a választhatóság mellett foglalt állást. 27 százalék a kötelező nyelvoktatás alóli felmentés lehetőségét részesítené előnyben, végül pedig 15 százalék határozottan ellenzi a friuli bevezetését.
A tanárok 26 százaléka a kötelező nyelvoktatást, 51 százaléka a választhatóságot, 22 százalék a felmenthetőséget vezetné be. Ezek az adatok talán azzal magyarázhatók, hogy a tanárok
mindössze 39 százaléka tekinti a friulit anyanyelvének. Az iskolai oktatás mikéntjével kapcsolatban az oktatók 89 százaléka támogatja egy olyan tantárgy bevezetését, amely Friuli történetét, kultúráját és hagyományait tárgyalná, 76 százalékuk látja szükségesnek a friuli nyelv oktatását, és 71 százalék közvetítő nyelvként is alkalmazná, végül 25 százalék foglalt állást a
kéttannyelvüség mellett.
Az 1985. évi ISIG-felmérés végkövetkeztetése, hogy a friuli immár sokkal inkább az utca
kommunikációs eszköze, mint a család nyelve. Továbbá a fiatalok, a magas iskolai végzettséggel rendelkezők és a városi lakosság kisebb mértékben használja a friulit, mint az idősek, az
alsó társadalmi rétegek tagjai és a vidékiek. 3
A nyelvi repertoár elemzését természetesen nem meríti ki az olasz és a friuli viszonyának
meghatározása, szót kell ejtenünk a szlovén és a német nyelv helyzetéről is.
1

A z utóbbi évtizedek kutatásait Józsa összegzi (Józsa 2001). Jelen dolgozat csupán az ISIG egyik nagy mintán elvégzett felmérését emeli ki.

A szlovénok
Friuli - Venezia Giulia szlovénok lakta területe két részre oszlik; az egyik az úgynevezett
Velencei Szlávia (Beneska Slovenija), mely Udinét és környékét, valamint az északi és északkeleti határvidéket foglalja magában, a másik Gorizia és Trieszt városa és környéke. Ezt a tagolást történelmi okok indokolják, ugyanis Beneska Slovenija korábban a Velencei Köztársaság
része volt, s egy rövid osztrák időszak után (1815-1865) végleg az Olasz Királyság fennhatósága alá került, míg Gorizia és Trieszt sorsa sokkal több harc árán dőlt el. A kis falvak szláv lakosságának betelepülése már a középkorban megkezdődött, a nagyvárosokba való bevándorlás
azonban csak a XIX. századi iparosodás időszakában indult meg.
A szlovénok nyelvileg is két csoportra oszlanak; az Udine környéki és határmenti lakosok
megőrizték archaikus dialektusaikat, és nem kapcsolódtak be az anyaország nyelvi és kulturális
fejlődésébe, Trieszt ellenben - a maga jelentős szlovénajkú tisztviselői rétegével - lépést tartott
a változásokkal. Mindez még a háború utáni kétoldalú szerződésekre is rányomta bélyegét,
hiszen a trieszti szlovénok kapták a legtöbb, míg az udineiek a legkevesebb nyelvi és oktatási
jogot.
Ma már egyre kevesebb szlovén beszéli anyanyelvét. Francescato becsült adatai szerint
Trieszt megyében 25 ezer, Goriziában és környékén mintegy 28 ezer lakos használja a szlovént,
míg az aprófalvakban ez a szám néhány ezerre tehető (Francescato 1993: 327).
Különösen érdekes Valcanale helyzete, hiszen itt a repertoárt a német nyelv egészíti ki.
Valcanale (olasz), Valcanâl (friuli), Kanalsca Dolina (szlovén), Kanàltal (német)
A címben felsorolt négy különböző név négy különböző nyelvre utal. Ez az a régió, ahol a
nyelvek együttélése a lehető legváltozatosabb formákban valósul meg. A Valcanale elnevezés
egy 424,57 km2-nyi területet jelöl, ahol Tarvisiótól Pontebbáig több kis településen mintegy
kilencezer ember él.
A négy népcsoport közül a VII. században elsőként szláv nomádok érkeznek a Fella folyó
völgyébe, őket követik a németek és az olaszok. Az évszázadok során a különböző népek különböző foglalkozási ágakban kezdenek el tevékenykedni, és a földrajzi adottságoktól függően
más-más falvakban telepednek le. így alakul ki ez a - Domenig kifejezésével élve - leopárd
mintájú régió (Domenig 1991:212).
A terület a XVIII. század közepéig német fennhatóság alatt áll. A vezető réteget a németek
képezik, akik az olaszokkal együtt kereskedelemmel, fafeldolgozással és a híres karintiai vas
előállításával foglalkoznak, míg a szláv csoportok a mélyebben fekvő településeken mezőgazdasági tevékenységet folytatnak. 1809-től kezdődően erősödik az olasz befolyás, és amikor
1919-ben Valcanalét végleg Olaszországhoz csatolják, tömegessé válik a német kivándorlás és
az olasz betelepülés. A negyvenes években Valcanalét is sújtja az optálás kényszere. A több
mint 5000 német lakos 80 százaléka választja a német állampolgárságot, és körülbelül 2600 fő
1943-ban el is hagyja az országot. A háború alatt egyre több olasz költözik a térségbe, s közülük
sokan az optánsok házait veszik birtokukba. 1945 után csak kevés német emigráns tér vissza
Valcanaléba, ennek ellenére sok konfliktus keletkezik a térségben. A hetvenes években folytatódik az olasz betelepülés, amit a határőrizeti szervek fejlesztése indokol.
A népszámlálások adataiból kiderül, hogy míg a XIX. század végén az itt élő lakosság kétharmada német, egyharmada szlovén nemzetiségű volt, addig 1924-ben az olaszok aránya 20 százalékos, a szlovénok száma pedig a felére csökken. Az utóbbi években 70 százalékos olasz, 21
százalékos szlovén és mindössze kilenc százalékos német arányt regisztrálnak (Stoffie 1991: 98).
Valcanale nyelvhasználatára vonatkozóan igen kevés adat áll rendelkezésre. A németajkú
lakosság számaránya csekély, ugyanakkor a határ közelsége miatt sokan tartják fontosnak a

német nyelv használatát, amire az általános iskolák lehetőséget is biztosítanak. Jónéhányan
tanulnak Klagenfurtban, hiszen nagyon sok családban jellemző, hogy a vegyesházasságok nem
csak a különböző nemzetiségek között, hanem akár külföldiekkel - köztük osztrákokkal - köttetnek. A szlovén és a friuli nyelv tanulására nincs lehetőség a régión belül, a szlovén szülök
legfeljebb a sok utazással járó goriziai iskolákat választhatják.
Összefoglalva tehát azt mondhatjuk, hogy a fiatalabb generációk tagjai közül talán azok
fogják biztosítani a kis nyelvek jövőjét, akik a kereskedelem területén helyezkednek el. Valószínű azonban, hogy a dialektusok elveszítik jelentőségüket, és a standard szlovén és német fog
előtérbe kerülni.
A német

nyelvszigetek

A valcanalei nyelvi helyzettől jelentősen eltérő nyelvhasználattal találkozhatunk három kis
német településen, Saurisban, Sappadában és Timauban.
A falvak alapításának időpontját a XIII. századra teszik, bár ebből az időből csak igen csekély számban állnak rendelkezésre írott dokumentumok. Az évszázadok során mindhárom falu
megőrizte azt a karintiai típusú bajor dialektust, mely a telepesek anyanyelve volt (Telmon
1992: 71). A három kis német nyelvsziget összlakossága ma nem haladja meg a 2500 főt, és a
demográfiai tendenciák a további években lassú csökkenést prognosztizálnak. Talán ez utóbbi
vonás az egyedüli hasonlóság a három falu között, ugyanis a nyelvhasználat és az anyanyelvhez
való viszony településenként más és más.4
Ennek ellenére több kutató kísérletet tett arra, hogy a friuli németek nyelvi repertóriumát
összefoglalóan ábrázolja. Mioni például három szintet különböztet meg a nyelvhasználatban; a
presztízsnyelv természetesen az olasz, mely minden kommunikációs funkciót ellát, középen
helyezkedik el a friuli és a vénét, míg a legalsó szinten találjuk a helyi német dialektust (Mioni
1988: 65). Ezzel szemben Francescato a timaui helyzetet vizsgálva megállapítja, hogy az olasz
és a helyi nyelv kiegészíti egymást, azaz az olasz a formális, a timaui az informális funkciókban
használatos, míg a friuli bizonyos megszorításokkal mindkét szinten képes betölteni szerepét.
Francescato szerint ezt bizonyítja az is, hogy az interferencia-jelenségek döntő többségét a friuli
és nem az olasz elemek adják (Francescato 1990: 129).
A három település gazdasági, földrajzi és kulturális szempontból is eltérő vonásokat mutat.
Timau egy iparkörzet szélén, az osztrák határ közvetlen közelében, egy forgalmas főút mentén
található. Emiatt a német nyelv használata mindennapos szükségszerűség. A falu gazdasági
szempontból sincs rossz helyzetben, hiszen a helybeliek nem kényszerülnek arra, hogy elköltözzenek, mert viszonylag kis távolságon belül találhatnak munkahelyet.
Sappada már a századfordulón is kedvelt célpontja volt az itáliai turizmusnak, manapság
pedig egész Európából fogadnak vendégeket. A téli és a nyári turizmus olyan gazdasági erőforrást jelent, ami biztosítja a falu túlélését. A jövedelmező idegenforgalom miatt azonban a helyiek egyre többször szólalnak meg olaszul, s a német nyelvnek is a standard változatát kell használniuk. Az anyanyelv így azután alig talál magának utat a megváltozott kommunikációs feltételek között.
Sauris elszigeteltsége miatt igen jól megőrizte a helyi dialektust, itt azonban demográfiai és
gazdasági problémák fenyegetik az anyanyelvet. Az elmúlt tanévben csupán 16 gyermek iratkozott be a helyi óvodába és általános iskolába, és ez az utóbbi évtizedek elvándorlásának a következménye. A gazdasági hanyatlás a hetvenes években szinte elnéptelenítette Saurist, ekkor
azonban, az 1976. évi földrengést követően (ami egyébként a falut nem érintette), jelentős
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Maria Hornung azonban dialektológiai és nyelvtörténeti megfontolások alapján bizonyította, hogy Sappadát például
valószínűleg 1250 és 1270 között alapították (Hornung 1982: 52).

anyagi támogatást kapott a tartomány, s ebből Sauris is részesült. Ennek köszönhetően mára a
település újjáépült, s fontos turisztikai célponttá vált.
Összegzés
A bevezetőben említett kisebbségvédelmi törvény elfogadása várhatóan a Saurishoz hasonló kis közösségek életében hozhat jelentős változásokat. Ugyanakkor Olaszországban felerősödött azoknak a hangja is, akik a nemzeti nyelv oktatásának hiányosságaira mutatnak rá. Egyesek szerint a többségi olasz nyelv számára is biztosítani kell a nyelvhasználathoz fűződő jogokat. A vita még nem zárult le, de várhatóan egy parlamenti javaslat eredményeképpen az olasz
alkotmány szövegét módosítani fogják, mégpedig a következő cikkellyel: „Az Olasz Köztársaság hivatalos nyelve az olasz."
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PAPP V A N D A

Nyelvi jogok amerikai módra
Az Egyesült Államok nyelve de facto az angol. Ugyanakkor az országnak szövetségi szinten nincs hivatalos nyelvpolitikája (language policy), csupán néhány törvény és rendelet szabályozza a nyelvhasználatot. Az egyes államok szabadon rendelkezhetnek abban, hogy területükön hivatalossá teszik-e az angol nyelvet. Jelenleg 27 államban van ilyen rendelkezés; a legelső
nyelvtörvényt 1811-ben hozták Louisianában, míg Iowaban 2002-ben lépett életbe az angolt
hivatalossá tevő rendelkezés. Ezek szorosan összefüggenek azzal a nézettel, hogy az angol
nyelv az a „szál", amely segít összetartani a nemzetet, amerikanizálni a bevándorlókat, működésbe hozva az olvasztótégelyt, hogy megalkosson valamit, amit amerikai kultúrának neveznek.
Ugyanakkor a diszkrimináció egyik eszköze is lehet, ha korlátozzák a bevándorlók anyanyelvhasználatát s törvényileg rájuk kényszerítik a többség nyelvét.
A kétnyelvű

oktatásról

Az Egyesült Államokban a történelem során mindig volt hagyománya a kétnyelvű oktatásnak, s a legtöbb esetben ellentmondások kísérték. Az első német nyelvű felsőoktatási intézmény, a Franklin-Marshall College megalapításában például a kezdetben németellenes
Benjamin Franklin nyújtott segítséget. Az 1850-es évekre jellemző volt, hogy ahol jelentős
nyelvi kisebbség élt, maguk szabályozhatták a saját oktatási rendszerüket. A legtöbb nagyvárosban, például St. Louisban, Indianapolisban, Milwaukee-ban és Cinncinattiban működtek
kétnyelvű iskolák, a hatóságok igyekeztek kielégíteni a bevándorló szülők igényeit (Crawford,
1998).
A kétnyelvű, főként német és spanyol, állami iskolák gyakoriak voltak a XIX. század végén
- XX. század elején, de az oktatás számos nyelven folyhatott még, a norvégtól az olaszon és a
lengyelen át a navahóig. Mikor 1912-ben Arizonát és Új-Mexikót felvették az államszövetségbe, alkotmányukban az angolt kellett megnevezniük az oktatás hivatalos nyelveként. Az I. világháború körül felerősödött amerikanizációs kampány jól működött: 1923-ra már 34 államban
volt az anyanyelven (ha az nem angol) történő oktatást tiltó törvény, néhány államban még a
kisgyermekkori idegennyelv-oktatás is tilos volt. Mindennek eredményeképpen a kétnyelvű
oktatás jórészt megszűnt, egészen a 460-as évekig, a nagyarányú kubai bevándorlásig.
Az állam legközelebb akkor avatkozott be a kétnyelvű oktatásba, amikor meghozta a Civil
Rights Act of 1964 törvényt, amely tiltja a diszkriminációt a szövetségi támogatást élvező programokban. A törvény előfutára volt az 1968-ban hozott Bilingual Education Act-пгк, amely
azután született, hogy néhány chicano szervezet bojkottált számos dél-texasi iskolát, mert diszkriminatívak. A probléma megoldására Ralph Yarborough szenátor javaslatára először létre
hozták a Bilingual Eduaction SubcommitteeA, majd számos meghallgatás után mind a Képviselőház mind pedig a Szenátus elfogadta a törvényjavaslatot, amely 1968. január 2-án törvényerőre emelkedett. A törvény lehetővé tette a nagyszámú, az angolt korlátozottan beszélő és
rossz anyagi hátterű diákot oktató iskolák és speciális programok helyi és állami szintű anyagi
támogatását. A törvény elfogadásával 1969-ben létre hozták a programok felvázolásában segítséget nyújtó bizottságot, az Advisory Commitee on the Education of Bilingual Children-U a
későbbi Office of Bilingual Education and Minority Language Affair s-\ (az ОВ EMLA A, vagyis
a Kétnyelvű Oktatási és Kisebbségi Nyelvi Ügyek Hivatalát), s számos államban hoztak olyan
rendelkezést, amely az addigi egynyelvű oktatást helyett lehetőséget ad a kétnyelvű oktatásra.

A '70-es évek elejére a kétnyelvű oktatás már polgárjogi üggyé is vált. 1970-ben az Oktatási Minisztérium kiadott egy memorandumot, miszerint a Civil Rights Act VI. cikkelyének értelmében „ahol az angol nyelv korlátozott ismerete kizárja a nemzeti kisebbségekhez tartozó gyerekeket a kerület által biztosított oktatási programokban való hatékony részvételtől, a kerület
köteles lépéseket tenni, hogy orvosolja a problémát és köteles ezen diákok számára oktatási
programot biztosítani". Ebből következően azokon a területeken, ahol nagy számú nyelvi kisebbség élt, az iskolák vezetésére erős közösségi nyomás nehezedett, hogy biztosítsák a kétnyelvű oktatást. Sok helyen azonban nem vették figyelembe a memorandum rendelkezéseit, és a
nem angol anyanyelvű diákoknak ugyanolyan (angol nyelvű), nem pedig azonos esélyeket biztosító (anyanyelvi) oktatást ajánlottak. Számos esetben a szülők pert indítottak, hogy az iskolák
nem elégítik ki a diákok nyelvi igényeit, s így nem biztosítanak nekik esélyegyenlőséget.
A Lau-ügy és annak hatása a kétnyelvű

oktatásra

A Legfelsőbb Bíróság döntése az 1974-es Lau kontra /V/'c/7o/^-ügyben jogi precedenst teremtett a nyelvi, vagy méginkább a kisebbségi jogokat érintő perekben. 1970-ben kínai diákok
beperelték a San Franciso Unified District Schooli, mert nem biztosított lehetőséget a kínai
diákok speciális oktatási szükségleteinek kielégítésére, ezáltal nem biztosított egyenlő esélyeket
az oktatásban. A felperesek az Alkotmány 14. kiegészítésére és a Polgárjogi Törvény VI. cikkelyére hivatkoztak, mely szerint az Amerikai Egyesült Államokban senkit - fajtól, bőrszíntől
és nemzeti hovatartozástól függetlenül - nem lehet kizárni a szövetségi támogatást élvező programokból. A bíróság döntését azzal indokolta, hogy „az nem egyenlő bánásmód, ha ugyanazokat a lehetőségeket, ugyanazokat a tankönyveket, tanárokat és tantervet biztosítjuk az angolul
nem beszélő diákok számára [mint az angol anyanyelvüeknek]. (...) Tudjuk, hogy azok [a diákok], akik nem értenek angolul, nem értik az osztályteremben zajló dolgokat, és ezek semmiképpen sem bírnak számukra semmilyen jelentéssel" (idézi Crawford, 1998). Noha a felperesek
eredetileg kétnyelvű programok bevezetését kívánták elérni, később elálltak ettől, s a bíróság
végül a hatóságokra bízta, hogy milyen pedagógiai eszközökkel segíti a „nyelvi hátrányban"
lévő diákokat.
A Lau-ügyben hozott döntés amellett, hogy számos hasonló per kimenetelét befolyásolta,
hozzájárult a Kétnyelvű Oktatási Törvény 1974-es kiegészítéséhez, amely kiterjesztette a programban való részvétel lehetőségeit. A per másik hozadéka az úgynevezett Lau Remedies („ Task
Force Findings Specifying Remedies Available for Eliminating Past Educational Practices
Ruled Unlawful Under Lau v. Nichols") volt, a U.S. Office of Education szakértői által összeállított javaslatcsomag, amellyel az államigazgatás beleavatkozott az oktatásba. A javaslatok
lényege az volt, hogy az iskolák mérjék fel diákjaik anyanyelvi és angol nyelvismeretét, és az
általános iskolásokat azok domináns nyelvén oktassák, amíg bekapcsolódhatnak az egynyelvű
oktatásba. A Lau Remedies keretében 1975 és '80 között mintegy 500 iskolában vezettek be
kétnyelvű oktatási programot közös megegyezéssel {Lau Plans). Az idő folyamán a Lau
Remedies-1 sokat támadták, jogellenesnek nevezték, mert anélkül bocsátották ki őket, hogy
lehetőség nyílt volna nyilvános elemzésre vagy vitára. Hosszú ideig tartó jogi bizonytalanság
után a javaslatokat Reagen elnök röviddel megválasztása után visszavonta (Crawford, 1998).
A 227-es számú előterjesztés (Proposition 227) - a kaliforniai példa
A kétnyelvű oktatást sokan támadták ellentmondásos volta miatt, hatékonyságát megkérdőjelezték. Baker és de Kanter (1983) megállapítása szerint „nincs meggyőző bizonyíték az
átmeneti kétnyelvű oktatás {TBE) hatékonyságát illetően. Alkalmankénti, egyedi sikerek nem
biztosítanak elegendő alapot ahhoz, hogy a módszert kötelezővé tegyék az egész országban

(idézi Crawford, 1998)." Később Baker és de Kanter tanulmányát is több bírálat érte, hogy az
általuk vizsgált tanulmányok rosszul tervezett és rosszul kivitelezett, a gyors kimenetet előnyben részesítő (quick exit) programok voltak, ahelyett, hogy a hatékonyabbnak tartott fejlesztésközpontú modellt alkalmazták volna (Crawford, 1998). A kétnyelvű oktatási programok ellenére a latin-amerikai diákok ugyanolyan arányban maradtak ki az iskolából, mint korábban.
1998-ban Kaliforniában a Proposition 227 (227-es számú előterjesztés) 61:39-es arányú elfogadásával gyakorlatilag megszüntették a kétnyelvű oktatást. Az előterjesztés szerint az Egyesült Államok és Kalifornia állam nyelve az angol, éppúgy, mint a tudomány, a technológia és az
üzleti élet, ezáltal a gazdasági lehetőségek nyelve is. A bevándorló szülők szeretnék, ha gyerekeik megfelelő szinten sajátítanák el az angolt, ezért „az államnak és az iskoláknak erkölcsi és
alkotmányos kötelessége, hogy biztosítsa Kalifornia államban minden gyermeknek, etnikai és
nemzeti hovatartozástól függetlenül - a lehetőséget, hogy megszerezze azokat a képességet - a
legfontosabbak között említve az angol nyelvtudást - , amelyekkel a társadalom hasznos tagjává
válhatnak" (Crawford, 1998). „Kalifornia állami iskoláiban tanuló minden gyermeknek meg
kell tanulnia angolul olyan gyorsan és olyan hatékonyan, amennyire csak lehet" (Crawford,
1998). A célok tehát világosak, már csak a megfelelő eszközt kellett megtalálni. A javaslat által
kínált megoldás szerint minden gyermek egy évig részesülne angol nyelvi képzésben mielőtt
bekerülne a többségi (angol nyelvű) oktatásba.
A '90-es évekre a kétnyelvű oktatás helyzete az USA-ban kérdésessé vált. Elvesztette támogatottságát a bevándorlók között, vagy legalábbis az új bevándorlók nem adnak hangot támogatásuknak. (Crawford, 1998). Jól példázza ezt a kaliforniai helyzet, ahol még a latinamerikai lakosok is jelentős számban támogatják az angol egynyelvű oktatást. A kétnyelvű
oktatás illetve az úgynevezett „English-plus" (minden amerikai állampolgárnak joga van elsajátítani az angol nyelvet anyanyelve mellett [és nem helyette]) támogatói között elsősorban szakmai szervezeteket találunk, az egykor politikai fontosságú ügy pusztán szakmai kérdéssé vált.
A jelenlegi helyzet - avagy nyelvi jogok amerikai módra
Amióta 1981-ben S.Z. Hayakawa kaliforniai szenátor az alkotmány kiegészítését kezdeményezte azzal, hogy az angolt nyilvánítsák az ország hivatalos nyelvévé (English Language
Amendment - ELA), s ezzel életre keltette a U.S. English nevű szervezetet, amelynek célja az
„egységes Amerika" megteremtése s az ELA ratifikálása, számos kezdeményezés alakult
ugyanezzel a céllal. Ezek közül a legjelentősebbek a többnyelvű oktatás megszüntetését célzó
English First non-profit szervezet, és a még ennél is radikálisabb célokat kitűző ProEnglish. Ez
utóbbi már nemcsak az ELA ratifikálásáért és a kétnyelvű oktatás megszüntetéséért küzd, céljai
között szerepel még az államigazgatás egynyelvüsítése, és az, hogy csak olyan területeket vehessenek fel a szövetségbe, amelyek hivatalos nyelve az angol. Mindegyik szervezet programjában közös, hogy támogatják az angol nyelv minél gyorsabb elsajátítását elősegítő projektet, de
mint azt kritikusaik megjegyezték, csupán elméletben, hiszen éves bevételüknek csak kis részét
fordítják az ilyen programok támogatására (Ricento, 1995).
Időről időre a törvényhozás elé kerülnek olyan javaslatok, amelyek az angolt kívánják az
ország hivatalos nyelvévé tenni. Ezek közül a The Bili Emerson English Language Empowerment Act of 1996 javaslat járt legközelebb ahhoz, hogy törvényerőre emelkedjen: a Képviselőház közel hat órai vita után 259:169 arányban megszavazta. A dolog azért figyelemre méltó,
mert bár a demokrata képviselők általában nem támogatják az English-only" beterjesztéseket,
ezesetben mégis 36-an csatlakoztak a republikánusokhoz, mert, mint mondták, „biztosítani
akarjuk, hogy a kormány angolul intézi ügyeit, mert ez ez egyetlen dolog, ami egyesíti Amerikát" (Reimers, p. 125). A Szenátus azonban a javaslatot elutasította, sőt, Clinton elnök hozzáfűzte, ha ismét napirendre kerül, élni fog vétójogával.

A küzdelem az angol nyelv hivatalossá tételéért valamint a kétnyelvű oktatásért tehát még
nem ért véget. Két dolog azonban meglehetősen figyelemre méltó az ügyben. Az egyik, hogy
amint azt James Crawford megjegyezte, az Egyesült Államokban a nyelvi jogok nem léteznek
önállóan, csak egyéb jogok részeként (Crawford, 1998). A nyelvi jogokat legtöbb esetben az
állampolgári jogokkal, vagyis inkább kötelességekkel azonosítják a politikusok. Például a
Declaration of Official Language Act of2001 163. része az állampolgárok kötelességei címszó
alatt fejti ki, hogy minden amerikai állampolgárnak meg kell tanulnia a többség nyelvét.
Ugyanakkor a tapasztalat azt mutatja, hogy törvényi kényszer nélkül is az Államok egészére
nézve a lakosság 94%-a jól, a bevándorlók második generációja pedig már folyékonyan beszéli
az angol nyelvet (az 1990-es népszámlálás adatai), s előnyben részesíti anyanyelvével szemben.
A másik felmerülő kérdés az idegen nyelvek ismeretének kérdése. Szinte kivétel nélkül mindegyik - a kétnyelvű oktatást támogató és az angolt hivatalossá tenni kívánó - javaslat is szól a
nyelvtanulás fontosságáról. Az utolsó néhány évben egyre nagyobb támogatottságot kapott az
idegen nyelvek tanulása, tanulmányok születtek arról, hogy a több nyelven beszélők kreatívabbak és jobb a problémamegoldó-képességük (Bamford & Mikozawa, 1991, idézi Marcos &
Peyton, 2000). Mindezen eredmények ellenére a legtöbb amerikai, akinek angol az anyanyelve,
nem beszél idegen nyelveket. Az amerikai főiskolásoknak mindössze 8%-a tanul nyelvet, s ez
az arány már 25 éve nem változik (Simon, 2001). A kisebbségi nyelveken való oktatás megszüntetésével pedig tovább csökkennének az esélyek, hogy a nemzet nagy része legalább egy
idegen nyelvet megtanuljon. És ez, lássuk be, annak ellenére, hogy az angol vitathatatlanul
korunk lingua franca-ja, hátrány a globalizálódó világban.
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PINTÉR M Á R T A

Kultúr-nemzet és identitás-mítosz Douglas Hyde: The Necessity for
De-Anglicizing Ireland című 1892-ben tartott előadásában
Bevezetés
A világ számos országához hasonlóan, a 19. században Írországban is kísérlet történt az
önálló nemzetállam, a nemzeti identitás és a modern nacionalizmus megteremtésére.
Antony Smith szerint a nacionalizmus egy identitás-mítosz, középpontjában a nemzeti
identitás-tudattal, melynek meghatározó tényezői: egy megnevezett emberi populáció, közös
történelmi területtel, közös mítoszokkal és történelmi emlékekkel, tömegkultúrával, saját gazdasággal, valamint a közösség minden tagjára érvényes jogokkal és kötelességekkel (Smith 1991:
14).1 A nemzeti identitás a közös érték-, szimbólum- és hagyományrendszer felidézésével egységbe fogja a különböző egyéneket és csoportokat a nemzet partikuláris érdekek fölé helyezett
kategóriája jegyében.
Smith kritériumrendszerét alapul véve a 19. századi Írország sok kívánnivalót hagyott maga
után. A közös történelmi terület több száz éve a Brit Birodalom európai gyarmatát képezte, az
180l-es Unió óta pedig Írország az Egyesült Királyság politikailag integrált része volt. A
nagytöbbség számára legitim mítoszok és a homogén tömegkultúra kialakulását a lakosság
mély etnikai, vallási és az erre rátelepülő társadal mi-föld rajzi megosztottsága akadályozta. A
belső megosztottság problémáján a nacionalizmus felülkerekedik, mert nemzetet teremt ott,
ahol az nem létezett (Gellner 1964: 169 id. Benson 1993: 321), és az elképzelt nemzetet mindig
az egyenlőtlenségeket és ellentéteket kizáró, horizontális testvériségként tünteti föl (Anderson
1991: 7). Nagyobb problémát jelent, ha hiányoznak azok a régtől fogva folyamatosan létező,
autentikusként föltüntethető és kultúra-specifikus megkülönböztető jegyek, amelyekből a nemzeti identitás építkezhet és nacionalizmust teremthet.
Geraldine Moane megállapítja, hogy Írország gyarmati története sokban megegyezik más
koloniális múltú országokéval, az a körülmény viszont, hogy az írek gyarmati állapota évszázadokkal hosszabb ideig tartott, mélyrehatóbb kulturális és pszichés átalakulásokat okozott
(Moane 1994: 253). A gyarmatosító több mint hétszáz éven keresztül gyakorolt ideológiai és
kulturális dominanciája a gyarmatosítottban kisebbségi komplexust ébresztett saját maga és
kultúrája iránt. Hosszú távon a gyarmatosított eredeti történelmi, kulturális és nyelvi identitása
leszűkült és elveszett, és kicserélődött a gyarmatosító által nyújtott modell követésének a vágyával. A kulturális önállóság elvesztése pont a modern nemzeti mítosz-teremtés egyértelmű
forrásaitól, a közös nyelvi, történelmi és kulturális örökség érzetétől fosztotta meg a gyarmatosítottad
Kuitúr-nacionalista

csoportok a 19. század végi Írországban

A 19. század elidegenített egyénekre és csoportokra tördelt ír társadalmában az olyan politikai függetlenségi mozgalmak, mint az Ifjú Írország (Young Ireland) és a feniánus mozgalom
(Fenians) eleve kudarcra voltak ítélve, s még a legszélesebb társadalmi szolidaritást élvező
parlamenti nacionalista párt is elemeire hullott a karizmatikus vezető, Charles Stuart Parnell
bukása után. A politikai mozgalmak sikertelensége okozta vákum sokakat arra ébresztett rá.
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A szövegben szereplő minden idézet a szerző fordítása angolból.

hogy a független nemzeti lét megvalósíthatatlan a „kulturális szétdaraboltság" és „a fejekben és
a szívekben élö anarchia" leküzdése nélkül (Lyons 1979: 177 id. O'Tuathaigh 1991: 55).
Az 1890-es évek nacionalista hevében több mozgalom bontakozott ki, amely a független ír
nemzethez vezető elsődleges lépést az önálló és egységes kultúrájú „nép-nemzet" megteremtésében látta (vö. Cairns 1988: 58-88). A mozgalmak mindegyike megkísérelt Írországnak egy
egyedi identitást adni a speciálisan ír kulturális és faji jegyek kohézióként való fölhasználásával; azaz, a 19. század második felére végveszélybe került ír kultúra megmentését tűzték ki
célul abban a reményben, hogy ez majd egységbe fogja a társadalmilag és politikailag fragmentált népet, és elnyeli az idegen kultúra jegyeit (vö. Boyce 1995: 228).
Paradoxonhoz vezetett azonban az a körülmény, hogy egységes kultúr-nemzetet kellett elképzelni ott, ahol a koloniális lét elmosta a narratívákat, amelyekből a modern mítoszok egyértelműen megírhatóak lettek volna. Az alapvető kérdést Sir Charles Gavan Duffy tette föl 1892ben: „Mit csinálhatunk Írországból?" (Duffy 1894: 19 id. Cairns 1988: 63)
A kérdésre adandó választ az ír kulturális újjáéledés három kulturális-nacionalista csoportja
kereste. A William Butler Yeats, Douglas Hyde és Denis Patrick Moran nevével fémjelzett
értelmiségi csoportok egymással versengtek az ír nép-nemzet megfogalmazásáért és vezetésének megszerzéséért (Cairns 1988: 58). Mindhárom csoport kísérletet tett egy olyan identitásmítosz megteremtésére, amely köré egy független kultúr-nemzet és egy nemzeti tömegkultúra
szervezhető. A három nemzet-képben a faj, nyelv és vallás mint szervező erő más-más címkét
vagy hangsúlyt kapott attól függően, hogy az adott verzió az ír társadalom mely elemeit kívánta
az ideális nemzetbe integrálni vagy abból kizárni. A következőkben a Douglas Hyde által megrajzolt nemzet-képet vizsgáljuk.
Douglas Hyde „ír

Írország"-mítosza

Douglas Hyde The Necessity for De-Anglicizing Ireland című 1892-ben tartott előadása (In:
Pierce 2000: 2-13) az „ír kulturális függetlenség deklarációja" volt (Kiberd 1996: 138). A független ír kultúr-nemzet megteremtésének lényegében két folyamatot kellett megfogalmaznia.
Egyfelől ki kellett jelölnie egy a politikai függőség állapotában is megvalósítható függetlenségverziót, másfelől meg kellett írnia azokat a mítoszokat, amelyekből egy legitim és stabil nemzeti identitás táplálkozhatott.
A politikai függetlenségi kísérletek kudarca ellenében Hyde az ír szellem és kultúra felszabadításának, de-anglicizáció-jának programját hirdette meg. Több elemző számára vitapont az a
kérdés, hogy az 1890-es évek mozgalmai, köztük a Hyde vezette Kelta Liga (Gaelic League) is,
inkább politikai, vagy saját hitvallásukkal összhangban, inkább kulturális mozgalmak voltak-e.
Roy Foster véleménye, hogy militáns angol-ellenessége mellett Hyde mozgalma kulturális és
nem politikai mozgalom volt, mivel a kulturális és nyelvi önállóságot tekintette elsődlegesnek,
melyből azután a politikai függetlenség természetesen következne. Az utóbbi viszont önmagában csupán egy „véletlenszerű", „külső" jelenség (Foster 1989: 450). Benson a modern ír nacionalizmust egy kirakós játékhoz hasonlítja, melynek 18-19. századi politikai elemei mellé az
identitásnak egyéb komponensei, a nyelv, a vallás és a faj kerültek, ezzel az alapvetően politikai
jelenséget kulturális jegyekkel ruházva föl (Benson 1994: 318). D. George Boyce véleménye,
hogy a Kelta Liga alapvetően politikai mozgalom volt, mivel a korábbi mozgalmak politikai
módszereinek kudarcából okulva a nemzet megmentésének és fejlődésének alapfeltételeként
jelölte meg az ír kulturális és nyelvi örökséget. Hyde beszéde pedig az ír nyelvet és kultúrát a
nemzet politikai fogalomkörébe emelte, és a nemzet bukását vagy fennmaradását az ír kultúra
angol jegyektől való megtisztításától tette függővé (Boyce 1995: 237-8).
Hyde előadásában többször hangsúlyozza, hogy az önálló ír kultúra helyreállításának programja nem politikai ügy. Számba veszi a 19. század jelentős mozgalmait, hogy bukásuk okára

rávilágítson. Szerinte a korábbi nacionalista vezetők legnagyobb tévedése az volt, hogy összekeverték a politikát a nemzettel, s miközben őszintén hitték, hogy az ír nép Függetlenségéért
küzdenek, hűtlenül elhagyták az „ír civilizációt". A fő célt az Anglia elleni politikai csatározásban látták, s közben megfeledkeztek a küzdelem igazi értelméről, az ír kultúráról és nyelvről
(Kiberd 1996: 138). Hyde tehát szétválasztja a politika és a nemzet fogalmát, és az utóbbit a
nemzeti kultúrával azonosítja. Mondhatnánk, hogy ez naiv öncsalás vagy szándékos megtévesztés. Figyelembe kell azonban vennünk, hogy a 19. századi Írországban a függetlenség központi kérdés volt, ellenben a politikai mozgalmak kudarcai kiábrándultságot és további megosztottságot okoztak. A függetlenség kérdését tehát depolitizálni kellett ahhoz, hogy a legszélesebb körben hasson és tömörítsen a nemzet égisze alatt. Ez volt a rendeltetése Hyde „független
ír kultúr-nemzet" mítoszának. Érvelése szerint a politikai mozgalmak nem találhatták meg a
megfelelő csatornákat az ír nemzethez, mert az egy alapvetően kulturális jelenség, s mint ilyen,
csak a kultúra csatornáin érhető el igazán, és függetlenségéért is csak e csatornákon keresztül
lehet aspirálni.
A független ír kultúr-nemzet hiteles identitás-mítoszának megalkotásához először kulturális
értelemben dekolonizálni kellett az ír nemzetet, úgy, hogy a folyamat befogadjon és ne kizárjon,
és a kulturális, tehát a nemzeti lét magasabb szintjére emeljen. Tisztázni kellett a nemzet viszonyrendszerét a „másik nemzettel", azaz Angliával, a „nemzeti mások", azaz az Ulster északkeleti részén élő angolszász lojalitású csoportok megtartásával.
Az elhúzódó koloniális időszak pszichés következményeként a 19. századi Írország markánsan mutatta mind az anglocentrizmus, mind az anglofóbia jegyeit (vö. Moane 1994: 256-7).
Az írek egyszerre gyűlölték és utánozták a domináns angol modellt. Logikusan következik,
hogy az Írországot dekolonizálni kívánó eszmék és csoportok az angolszász mintát rossznak,
sőt a gyarmatosító ideológiai fegyverét fölvéve, alsóbbrendünek tüntették föl. A Yeats köré
csoportosuló irodalmi mozgalmat az a meggyőződés hívta életre, hogy az elangolosodás, vagyis
egy „materiális", iparosító és felszínes kultúra terjedése szétrombolja a „spirituális", tehát magasabb rendű ír kultúrát (vö. Boyce 1995: 233). Duffy szerint az ír erényeket, a „tisztaságot,
vallásosságot és egyszerűséget" elárasztja és bemocskolja a bányákra és gyárakra épülő, a szó
negatív értelmében „modernizálódó" angol társadalom kulturális „szemete" (Duffy 1894: 12-13
id. Cairns 1988: 64). A Hyde és a Kelta Liga által meghirdetett „ír Írország" feltámasztása reakció volt az ellen, hogy országuk egy olyan homogén kulturális övezetbe integrálódjék, melynek
Anglia a központja, Írország pedig saját nyelvét és kultúráját vesztve, a perifériára szorulva, a
centrum puszta imitálására szűküljön (vö. O'Tuathaigh 1991: 56). Hyde dekolonizációs programjának középpontjában nem az angolszász kultúra bírálata áll. Mindkét civilizáció létjogosult, de nem Írországban. Mivel az ő értelmezésében a nemzet forrása az önálló kultúra, sajátos
kulturális jegyeinek, nyelvének, tradícióinak, tehát „a nemzet építőköveinek" az elvesztése
magát a nemzetet semmisíti meg. Hyde „ír Írország" elképzelése az ír gondolkodást és mentalitást akarta fölszabadítani függőségi állapotából, következésképpen az identitás-vesztésért nem
a másik nemzetet tette meg bűnbaknak, hanem magukat az íreket ostorozta, akik képesek „egy
felemás házban lakni", akik a felszínen megvetik az „alantas" angol kultúrát, igazából azonban
„majmolják" azt, akik „nemzetért kiáltanak, de két kézzel dobják ki, ami azzá tenné őket".
Hyde keserűen állapítja meg, hogy ami nem sikerült a vikingeknek, normannoknak, sőt még az
angoloknak sem, azt a 19. századi írek, a „nyugati britek" megtették, „meggyilkolták" az ír
nyelvet. Declan Kiberd szerint ezzel az érveléssel Hyde a modern ír kultúr-kritika alapjait tette
le (Kiberd 1996: 142), mivel - Moran szavaival - korábban az íreket egyfajta „nemzeti
nárcizmus", és az önkritika iránti hiper-érzékenység tartotta fogva, mely még a konstruktív
kritikát is „szentségtörésnek" tartotta (id. Kiberd 1996: 142).
A modern ír Írország mítoszához hozzá kellett rendelni egy megnevezett populációt, amely
eredendően különbözött a gyarmatosító másik nemzettől. Ez lett az „ír faj". Luke Gibbons meg-

figyeli, hogy nacionalista körökben a faj fogalma a kétezer év inváziói és hányattatása ellenére
folyamatosan és sértetlenül fennmaradt ír nép képzetét volt hivatott biztosítani, a tiszta faj fogalma alatt pedig a korabeli ír valóság árnyoldalait a gyarmatosítás negatív következményeiként
lehetett magyarázni. Sőt a bombasztikus nacionalista propaganda szókészletében a „faj" egyfajta tisztítótűzként működött, mely megszabadította az íreket az angolszász kapcsolatból származó tisztátalanságoktól (Gibbons 1996: 155).
Hyde szerint a 19. század végi ír nép anomáliájának fő oka, hogy letért a faj természettől
fogva kijelölt útjáról. Az önállótlan, Európa és a Brit-szigetek perifériájára kényszerült ír nép
elé a történelmi ír fajt állítja példaképül, melyet kulturális érdemei emeltek a hajdani világ
szellemi központjává. Ebből a szempontból rekonstruálja az ír történelmet, azt igazolandó, hogy
amíg a faj megőrizte önálló „nyelvét, tradícióit, zenéjét, géniuszát és eszméit", semmilyen más
civilizáció nem vehette el függetlenségét, sőt ő olvasztott be. A folyamatosságot két esemény
törte meg. Az egyik az Észak-Kelet-Ulster „idegenekkel" való betelepítése, akiknek asszimilálása az egyébként befogadó ősanya, Erin számára folyamatos nehézséget jelent, a másik a 19.
századi írek kulturális önpusztítása. A független ír nemzet megteremtése csak a faj kulturális
jegyeinek újrateremtése nyomán lehetséges, azaz amikor a modern írek helyreállítják a kontinuitást. Az összekapcsolódás lehetséges, mert a „materiális" angolszász kultúra imitálása ellenére az ír nép szívében és mentalitásában „spirituális", tehát az ír faj örököse maradt. Mindez
azt is implikálja, hogy a modern írek megőrizték azt a képességet, mely Európa vezető kulturális nemzetévé teheti őket.
A Hyde-i mítoszban egyértelmű a dekolonizáló és a befogadó szándék. Az ír kultúra, talán
túlzónak tűnő, felemelésekor a túlkompenzálás eszközével él, a gyarmati állapotból adódó kisebbségi komplexusok, és identitás-vesztés ellensúlyozására. Ugyanakkor a faj kulturális konstrukciója a nemzethez való tartozást választhatóvá teszi kulturális és nyelvi, tehát nem etnikai
vagy vallási alapon, ezzel lehetőséget nyújtva a megosztottság kiküszöbölésére és a késleltetett
bekapcsolódásra, azaz Észak-Kelet-Ulster integrálására.
Folyamodom mindenkihez, bármilyen politikai hovatartozáséi is - mert ez nem politikai ügy
-, hogy tegyen meg mindent a jövőben az ír faj ír módon való fejlődéséért,... mert csak az ír
vonalat követve lehet az ír faj éijra az, ami volt - Európa egyik legeredetibb, legművészibb,
legirodalmibb és legvonzóbb népe. (Hyde 1892 In: Pierce 2000: 11)
A Hyde-i „ír vonal" fő motívuma az ír nyelv. Az ír mint nemzetteremtő erő gondolata két
masszív ellentmondásba ütközött. Az egyik, hogy az ír nép a 19. század végére angolul beszélt,
a másik, hogy ír nyelvi attitűdje egyértelműen negatív volt. Bár a sziget elangolosítása folyamatosan haladt előre az évszázadok során, az ősi nyelv használatában a legdrasztikusabb hanyatlás a 19. században következett be. A század elején kb. 2,5-3 millió monoglot ír nyelvi
beszélő élt, a lakosság 45%-a. 188l-re arányuk 0.8%-ra, azaz 64.167 főre zuhant, és szinte
kizárólag a sziget legszegényebb, Gaeltacht-nak nevezett nyugati partvidékén éltek (lsd. Denvir
1999:20). Denison szerint a 19. század során az írek nagy részben maguk szabadultak meg
nyelvüktől, mint egy értéktelen, a gazdasági életben is haszontalan tehertől, a nyelvet elhagyó
vegyes nyelvű családoknál pedig inkább a nyelv meggyilkolásáról, mint haláláról beszélhetünk
(Denison 1977: 13-22).
Mindezeken túl a 19. századi Írország nyomtatott nyelve az angol volt. Benedict Anderson
szerint „a nyomtatott nyelv és nem egy bizonyos nyelv az, ami megteremti a nacionalizmust"
(Anderson 1983: 122 id. Kiberd 1996:137). Az ír nyelv egy alapvetően szóbeli kultúra médiumát képezte, a nyomtatott nyelv viszont az angol lett. Angolul íródtak a nyomtatott újságok,
valamint a politikai és irodalmi szövegek, amelyeken keresztül a modern ír nemzet megidézhető
volt (vö. Kiberd 1996: 137), főleg egy olyan társadalomban, amely 189l-re 82%-ban tudott írniolvasni (lsd. Kiberd 1996: 234). Boyce szavaival: „Az angol lett az a médium, amelyen keresz-

till a nacionalista Írország politikai realitássá vált, és az elangolosodás nemhogy lerombolta,
hanem lehetővé tette a nemzeti Írország kialakulását" (Boyce 1995: 254).
Hyde mégis az ír nyelv restaurálását választotta a modern ír nemzeti identitás forrásául.
Kérdés, miért. Mint láthattuk, Hyde az ír nemzet függetlenségét az ír kultúra függetlenedésére
alapozta. Az ír civilizáció angolszász kultúráról való leválasztása, csak a nyelvi elszakadással
lehetett teljes. Íly módon a Hyde-i nemzet-verzióban az újjáélesztett ír nyelv a visszanyert függetlenséget szimbolizálja.
Másfelöl Hyde kettéválasztotta a politika és a nemzet fogalmát. Ha a politika és a sikertelen
politikai mozgalmak nyelve angol volt, a kultúra és a nemzet nyelve csak ír lehetett. Természetesen az írott, nyomtatott nyelv tudatformáló erejével Hyde is tisztában volt. Az ír nyelv újjáélesztésének fontos lépéseiként jelölte meg az ír család és keresztnevek, valamint az ír földrajzi
nevek visszaállítását és elterjedt használatát. Mindezek biztosították volna az ír nyelv jelenlétét
a nyomtatott szövegekben és dokumentumokban, és ír nyelvű hivatalos identifikációt adtak
volna az ír nemzethez tartozó egyéneknek és földrajzi területeknek.
A Hyde-i nemzet verzióban az ír nyelv a kulturális felemelkedés motorja. Hyde hitte, hogy
a nyelv nemzeti szintű újjáélesztése a kulturális dekolonizáció és az ír identitás-tudat forrásává
válik. A magát ír nemzethez tartozónak érző, írül beszélő, protestáns Douglas Hyde krédója
szerint az ember a vallását nem választhatja meg, de a nyelvét igen. Az ír nyelvnek szánta tehát
egy olyan modern kultúr-nemzet integrálásának szerepét, amely jellegzetesen ír, de amely öszszefogja a lakosság katolikus és protestáns elemeit is.
Összegzésképpen elmondhatjuk, hogy bár az ír nyelvi restauráció gondolata kivitelezhetetlen volt a 20. század hajnalának angolul beszélő Írországában, mert a nyelvvesztés állapotában
a Hyde-i identitás-mítosz már nem volt az ír társadalom nagy többsége számára legitimálható,
az 1892-es beszéd egy modern, a belső másságot elfogadó, az egyén döntését, és nem a vérségi,
etnikai vagy vallási hovatartozást alapul vevő, civil nem/ct képét vetítette előre.
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RÁTKAI Á R P Á D

Kisebbségpolitika és a kisebbségi nyelvek jövője Magyarországon
A nyelvi emberi jogokat és az ezt érvényesítő nyelvpolitikát megalapozó kutatások úttörője
és iskolateremtője Tove Skoutnabb-Kangas, akinek nagy szerepe van abban, hogy ma már a
világ nyelvi és kulturális sokszínűségének megőrzése általánosan elismert a cél és a nyelvi emberi jogok érvényesítésének folyamata a „fő sodorvonal". „A nemzetközi jogi szabályozás
ellentmondásos, hézagos és soft law jellegű, akár azért, mert tartalmilag határozatlan, akár
azért, mert nem kötelező jogforrásba foglalták." (Bruhács 1993:75). Még a nyelvi emberi jogok
tervezetén, az ú.n. barcelonai tervezeten {Szépe 1996) is túllépett a gyakorlat. Viszonyítási
pontunk ezért nem a jog, hanem azoknak az államoknak a kisebbségi politikája (nyelvpolitikája), amelyek a nemzetközi előírásokat megelőzve, „belső indíttatásból" élenjárnak nyelvi emberi jogok érvényesítésében.
A kisebbségi nyelvpolitika keretei

Magyarországon

A magyar nyelvpolitikai koncepció {Balázs 1996, 2000) alig érinti a kisebbségeket, az
1993-ban elfogadott kisebbségi törvény pedig elsősorban a határon túli magyarság helyzetének
rendezésére irányuló törekvések „mellékterméke". E törvény preambuluma azonban „kinyilvánítja, hogy a nemzeti és etnikai önazonossághoz való jogot az egyetemes emberi jogok részének
tekinti", továbbá hogy a kisebbség nyelve az önazonosság egyik alkotó eleme. A korszerű, valóban példamutató, egyetemes emberi jogi szemléletet, sőt nyelvi emberi jogi szemléletet tükröző
preambulumot azonban egy ezzel ellentétes, történeti jogi szemléletet tükröző rendelkező rész
követi.
A kisebbség csak két dologban különbözik a többségtől: a népességen belüli arányában, és
abban, hogy nincs domináns pozícióban. Francesco Capotortinak, az ENSZ Diszkriminációellenes és Kisebbségvédelmi Albizottsága különleges megfigyelőjének munkájában {Capotorti
1979) jelent meg a kisebbségkutatással foglalkozók körében általánosan ismert és elfogadott,
leggyakrabban hivatkozott definíció. E szerint „a kisebbség olyan csoport, amely az állam
népességének nagy részével szemben számszerűleg kisebbségben, tehát nem uralkodó helyzetben van, s amelynek tagjai - az adott állam polgárai - etnikai, vallási vagy nyelvi jellegzetességei folytán különböznek a lakosság többségétől, illetve - legalább hallgatólagosan - olyan
szolidaritási érzés jellemzi őket, amely kultúrájuk, hagyományaik, vallásuk vagy nyelvük megőrzésére irányul. "
Capotorti definíciója nem historizáló, nem hagy lehetőséget előnyök vagy hátrányok indoklására, előjogok érvényesítésére, nem válhat semmiféle kirekesztés hivatkozási alapjává. A
nemzetközi jogban még sincs általánosan elfogadott kisebbség-definíció, hiszen sok államnak
továbbra is a privilégiumok biztosítása vagy/és a kirekesztés a célja. Ugyanakkor már a
Capotorti-definíció is kissé elavlt, amennyiben több országban a helyhatósági választásokon az
állampolgárságot (még) el nem nyert (esetleg azt nem is igénylő), de az adott helyiségben élő
(és ott adófizető) kisebbségieknek is van választójoga, s a menekültek gyermekeinek anyanyelvi
oktatását pedig nemzetközi egyezmények szabályozzák. Az „adott állam polgárai" ismérv helyett tehát „az adott állam joghatósága alá tartozó személyek" a valós ismérv. A kisebbségfogalomból csupán az ott „állomásozó", de más állam joghatósága alá tartozó személyek zárhatók ki (katonák, diplomaták).
A magyarországi kisebbségi törvénynek nincs indoklása, de van egy félhivatalos kiadvány,
a törvény apológiája, amely nagy elismeréssel szól a Capotorti-definícióról {Bodáné, etc. 1994.

35-43). Ez a hivatkozás azonban hamis, a magyar definíció kirekesztő, mert a Capotortidefinícióval éppen ellentétes célt szolgál. A törvény privilegizál olyan kisebbségeket, amelynek
nem kellett megfelelni a magyar definícióba foglalt feltételeknek, a kirekesztett kisebbségekre
vonatkozóan pedig még további feltételeket is megállapít („bizonyságtevés", népi kezdeményezés benyújtása, számosság) arra az esetre, hogy ha azok élni szeretnének a kisebbségi jogokkal.
A kisebbségek „etnikai, vallási vagy nyelvi jellegzetességeik alapján különböznek egymástól". A magyar definícióban viszont nem a „vagy", hanem az „és" szó szerepel („nyelve és
kultúrája, hagyományai"), ami az egésznek más értelmet ad, mert így nem csak az ismérvek
valamelyike, hanem csak az ismérvek együttes megléte esetén beszélhetünk kisebbségről, etnikai közösségről. A magyar törvényre hivatkozva tehát vitatható számos kisebbség (vagy a kisebbséghez tartozók zömének kisebbségi) léte (pl. magyarörmények, magyarcigányok), és kizárhatók a kisebbségek fogalmából a meglehetősen széles, kettős identitású vagy egyéb átmeneti rétegek.
A kisebbséget még „történelmileg kialakult" közösséggé is kell nyilváníttatani, vagyis a
preambulumba foglalt elvekkel ellentétben kisebbség objektív léte nem elég az emberi jogok
érvényesítéséhez. A kisebbségi jogok történeti jogi szemlélete régi hagyománya a magyar politikának, valamint az ezt kiszolgáló történetíróknak és történetpolitikai publicisztikának. A
historizálás, a történelem politikai célú felhasználása során politikusok és propagandisták a
kisebbségek történetét is kisajátítják, „privatizálják", történelmi példatárrá alakítják át a médiapolitizálás számára.
De jure és exlex kisebbségek
A magyar definícióban megjelent a „honosság" fogalma is. A „honos" szó egyik jelentése
az, hogy honi, hazai, tehát magyarországi, a magyar állam joghatósága alá tartozó. A Polgári és
Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya 27. cikke szerint a kisebbségek létezését annak
az államnak kell elfogadnia, amelyben élnek. Ehhez a cikkhez az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága
1994-ben még egy általános kiegészítést is elfogadott, amely azt a korábbinál szélesebb jelentésben és pozitívabb módon értelmezi. Eszerint „egy kisebbség léte nem az állam döntésétől
függ". A bizottság a cikkelyt úgy tekinti, mint „amely megvéd minden egyént az állam területén
vagy annak jogi fennhatósága alatt (tehát a bevándorlókat és a menekülteket is)."
A magyar törvény azonban úgy is privilegizál népcsoportokat, hogy azokat honosnak minősíti. Ez egyben kirekesztés is, hiszen omnis determinatio est negatio (minden állítás egyben
tagadás is). A kirekesztett népcsoportok (pl. zsidó, kínai, vietnami, arab, orosz, latino, cseh)
tehát de jure hontalanok még abban az esetben is, ha az e közösségeket alkotók magyar állampolgárok. Ezzel és a fentebb tárgyalt kirekesztésekkel a törvény létrehozta a magyarországi
kisebbségek két kategóriáját: de jure és exlex (hontalan, jogfosztott) kisebbségek. Ez utóbbiakhoz tartozóknak lehetnek az állampolgárságból fakadó egyéni jogai, kollektív jogaik azonban
nem. Ez éppen ellentétes azzal az alapelvvel, amelyet a magyar állam külpolitikájában képvisel
és követelményként fogalmaz meg más államokkal szemben.
A honosság másik, a jogi szaknyelvben meghonosodott jelentése: „állampolgárság". A honosítás az állampolgárság megadását jelenti. Állampolgársága azonban csak személynek lehet,
közösségnek nem. A honosság fogalmának a közösségre történő kiterjesztése újabb diszkrimináció lehetőségét teremtette meg. Például egy magyar állampolgárságú kis népcsoport kisebbségi jogait azzal az indoklással vitathatja el, hogy rajtuk kívül számszerűleg több, ugyanahhoz
az etnikumhoz tartozó, de nem magyar állampolgárságú személy is él Magyarországon (például
a magyarországi kínaiak).

A trianoni trauma nyomai
A magyar definícióban szereplő „száz év" azt jelenti, hogy a törvényalkotó mintegy eltekintett a létező, de facto etnikai viszonyoktól, és de jure a trianoni békeszerződés előtti NagyMagyarország etnikai viszonyaival azonos, historizáló-virtuális etnikai viszonyokat „hozott
létre". Ezért kötelező a száz évig tartó kirekesztés, amely azt jelenti, hogy a domináns etnikumtól az népcsoport kapja meg a kisebbségi státuszt, amelynek sikerül átvészelnie egy évszázados asszimilációs nyomást.
Mivel azonban 1993 óta még egyik kisebbség sem kapta meg a „honos" minősítést, tehát a
„százéves honosság" még nulladik évbe sem léphetett, az exlex kisebbségek gyakorlatilag „sohanapján " lesznek de jure kisebbségek, azaz soha nem lesznek kisebbségi jogaik. Az állam célja
tehát ezek teljes asszimilációja. Nyelveik az állam szándéka szerint soha nem lehetnek kisebbségi nyelvek, kihalásra ítéltettek. Ez is ellentétes azzal a nemes elvvel, amelyet a preambulumban
megfogalmaz, t.i. hogy a kisebbségi jogok összessége „nem a többség adománya és nem a kisebbség kiváltsága, ... hanem az egyén szabadságának és a társadalmi békének tisztelete alapján a másság joga."
A törvény apológiája számos esetben arra hivatkozik, hogy az Európa Tanács különböző
fórumai és szakértői milyen jónak tartották az egyezmény tervezetét. A támogató érvelések
mindegyike cáfolható. Ilyen például Christoph Pannak az az állítása, hogy bármely exlex kisebbség „viszonylag egyszerű eljárás eredményeként elismertetheti magát a feltételek megléte
esetén a törvény hatálya alá tartozónak." Fentebb már kimutattuk, hogy egy kisebbségnek gyakorlatilag lehetetlen kitörni az exlex állapotból, és ezeknek nincs joga a mássághoz. Éppen exlex
állapotából következik, hogy jogait nem tudja érvényesíteni.
Miért nem tud eleget tenni például még a magyar definícióban feltételül szabott „bizonyságtevés" jogának sem? A törvény apológiája szerint „semmi nem tiltja e közösségeknek az
egyesülési törvény alapján történő szervezkedését." (Bodáné 1994:43) Jogállamban valóban
„viszonylag egyszerű eljárás" az etnokulturális sajátosságok megőrzése céljából kisebbségi
egyesületek alakítása. Az exlex kisebbségekhez tartozó személyek azonban nem alapíthatnak
kisebbségi egyesületet, hiszen de jure valótlan az az állítás, hogy olyan kisebbség létezik.
Egyes kisebbségek és nyelvek törvényen kívül helyezése
A kisebbséghez tartozás, az önazonosság vállalása a preambulum szerint alapvető szabadságjog, amelynek az állam „érvényt szerez". Mégis Magyarország Európa egyetlen országa,
amelyben de facto van, de jure nincs zsidó kisebbség. A törvény apológiája szerint a magyarországi zsidóság egy része igényelte volna kisebbségként való elismerését (Bodáné 1994:35), míg
mások (akik magukat a magyar etnikumhoz sorolják) ezt ellenezték. A törvényben az utóbbiak
álláspontja érvényesült, pedig a zsidó kisebbséget éppen azok alkotják, akik „igénylik" kisebbségként történő elismerésüket, bármennyien vannak is. A preambulumban hangsúlyozott „másság joga" tehát a zsidó kisebbséget nem illeti meg, noha az egyébként megfelelt volna még a
„legalább százévesség" ismérvének is.
A cigányság esetében fordított a helyzet, hiszen, egyébként helyesen, nem azokra a cigányokra voltak tekintettel, akik magyarnak, hanem azokra, akik cigánynak vallják magukat, ezért
de jure is van cigány kisebbség. Hasonlóképpen, az örmények kevés kivétellel magyarnak vallják magukat, ez azonban szerencsére nem zavarta a törvényalkotót, és örmény kisebbség de jure
is létezik.
Az utóbbi 40 évben létrejött magyarországi orosz és ukrán közösségekhez tartozók nagy
többsége magyar állampolgár. A két közösség között meglevő sok a hasonlóság egyike az, hogy
(szemben a ruszin kisebbséggel) nem felelnek meg a százévesség követelményének. Ennek

ellenére a törvényalkotó az ukránok esetében ettől eltekintett, az ukrán-magyar alapszerződésben elismerte az ukrán kisebbség létét, az (egyébként nagyobb) orosz kisebbség azonban (nem
utolsósorban a jobboldal russzofóbiája miatt) de jure nem létezik.
Nemcsak arról van szó tehát, hogy a kisebbségeknek törvény a rendelkező részben található
definíciója nincs összhangban a preambulumban kinyilvánított elvekkel, hanem kisebbségek
nevesítése sincs összhangban a definícióval. Az elvek, a definíció és az egyéb rendelkezések
hierarchikus kapcsolata és alkalmazása, vagyis a törvényesség helyett minden az aktuális politikai célok, szándékok, hangulatok és véletlenek függvénye.
A de jure kisebbségek nyelvi jogai
Comenius óta tudjuk, és az UNESCO által meghirdetett vernakuláris elv szerint is lehetőleg
minden gyermeket az otthon beszélt nyelven kell oktatásban részesíteni, amíg csak lehet {Szépe
1996: 504-505). Magyarországon az 1868-as oktatási törvény úgy rendelkezett, hogy minden
növendék anyanyelvén nyerje az oktatást, amennyiben ez a nyelv a községben divatozó nyelvek
egyike." Igaz, hogy ennek megvalósítása elé egyre több tartalmi és létszámkorlátot állítottak. A
most hatályos oktatási törvény viszont eleve úgy rendelkezik, hogy, hogy „az oktatás nyelve a
magyar". A törvénymódosítások során ez a tétel kiegészült ugyan azzal, hogy kivételek lehetségesek. A tanügyi igazgatást azonban csak egy olyan szabályozás kötelezhetné a kisebbségek
nyelvi jogainak tiszteletben tartására, amely azt írná elő, hogy „az oktatás nyelve a gyermek
anyanyelve".
A kisebbségi törvényben sem vállalt az állam kötelezettséget a kisebbségek anyanyelvű
vagy anyanyelvi oktatása feltételeinek megteremtésére. A kisebbségi közösségeknek csupán az
ilyen „oktatás feltételeinek megteremtését kezdeményezni" van joguk (18. §).
A törvényalkotó elszalasztotta azt a lehetőséget, hogy a kisebbségi közösségekbe ágyazódott helyi etnikai egyesületeknek lehetőséget adjon a helyi közösségek képviseletére, és elvetette a köztestületi formát is. Helyettük a helyi kisebbségi önkormányzatoknak biztosított kizárólagos szerepet és feltétlen támogatást. A kisebbségi önkormányzatok azonban elszakadnak a
helyi közösségektől, nem váltak azok autentikus képviselőivé (Rátkai 2000). A helyi kisebbségi
önkormányzatok rendszere sokkal inkább az etnobiznisz terepe, mintsem az etnokulturális sajátosságok megőrzésének eszköze {Rátkai 2002). A jövőben sem várható, hogy ezek hatékonyan fellépjenek az anyanyelvi oktatás érdekében. Vannak példák ennek ellenkezőjére is, ez
azonban nem a rendszerből következik.
A helyi kisebbségi önkormányzatok rendszere kiszolgáltatottabbá tette a kisebbségeket,
megfosztotta őket a valódi érdekképviselettől, ezért - és elsősorban ezért, nem pedig az egyéb
kedvezőtlen körülmények miatt - a de jure kisebbségek nyelvi asszimilációja is felgyorsult.
A cigányság
A törvény egy etnikumnak tekinti a dard, a latin, illetve a finnugor nyelvcsaládhoz tartozó
roma, beás, illetve magyar cigányokat. Valójában azonban a fizikai antropológiai sajátosságokkal csak részben és bizonytalanul jellemezhető magyarországi cigányság több etnikumból áll. A
törvény minden más de jure kisebbség számára lehetővé teszi azt, hogy külön kisebbségi önkormányzatot válasszanak, csak a cigányok számára nem. Azokon a településeken, ahol különböző etnikumokhoz tartozó cigányok élnek, csak közös helyi kisebbségi önkormányzatot választhatnak. Ez számos konfliktus és kirekesztés forrása.
A legsúlyosabb diszkrimináció azonban a tannyelvi, hiszen a romáknak és a beásoknak is
úgy kell tanulniuk, mintha magyar anyanyelvűek lennének. Ez tovább fokozza amúgy sem kis
hátrányukat. A romák és a beások egy sajátos kétnyelvűségben, diglossziában élnek, ez azonban

távolról sem jelenti azt, hogy ugyanúgy beszélnek magyarul, mint a magyar anyanyelvűek, sót
még a magyarcigány gyermekek zöme sem beszél jól magyarul, az ő tanításuk is sajátos módszereket igényelne.
A cigányok oktatását illetően az állam ignorálja az EBESZ 1996-ban közzétett kisebbségi
oktatási ajánlásait csakúgy, mint az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának ajánlását is. Ezek
kiemelkedő jelentőséget tulajdonítanak az iskoláskor előtti (óvodai) nyelvi nevelésnek. Magyarországon csak azok nem járnak óvodába, akiknek erre a legnagyobb szükségük lenne erre.
Nem történtek meg a szükséges intézkedések a cigányok oktatási sikertelenségének megelőzésére sem {Oláh 2000). Mindebből az a következtetés vonható le, hogy „a magyarországi cigányság egy részének helyzete sokkal rosszabb, mint az amerikai négereké" {Kontra 1997:140).
A hazai nyelvek közül éppen a romani és a beás nyelvek kutatása annyira elhanyagolt, hogy a
legsürgetőbb nyelvpolitikai teendők közé kellene tartoznia {Balázs 2001:41).
A teljesség igénye nélkül felsorolt tényezők elegendőek annak megállapításához, hogy a
propagandisztikus szólamok ellenére gyorsuló ütemben halad előre az ország etnikai, és különösen nyelvi homogenizálása.
Általános jelenség volt ennek a nyilvánosság előtti tagadása, utóbb azonban az előkészítésében résztvevők és az akkori országgyűlési képviselők közül is mind többen elismerték publikációkban, visszaemlékezéseikben is.
Capotortinak az ENSZ felkérésére készített definíciója valójában már korábban megjelent
egy ENSZ-dokumentumban (Doc.E/CN.4.Sub.2/l977/385, rev. l , p . 102):
„a minority is a group numerically inferior to the rest of the population of a state in a nondominant position, whose members - being nationals of the state - posses ethnic, religious or
linguistic characteristic differing from those of the rest of the population and show, if only
implicitly, a sense of solidarity, directed towards preserving their culture, traditions, religion or
language." Idézi Girasoli angolul {Girasoli 1995:92-93) és magyarul {Girasoli 111-112). - Az
idézet helyes magyar fordítása: Etnikumok enciklopédiája. Kossuth, 1993. 15 - Számos pontatlan magyar fordítás gyakran téves fejtegetések kiindulópontja.
A viták a látszat ellenére nem a definíciókról, hanem a kisebbségek kirekesztésének variánsairól folynak. A Nicola Girasoli által összeállított definíció-gyűjtemény (Girasoli 1995) valójában a kirekesztés példatára.
1 .§ (2)... Kisebbség minden olyan, a Magyar Köztársaság területén legalább egy évszázada
honos népcsoport, amely az állam lakossága körében számszerű kisebbségben van, tagjai magyar állampolgárok, és a lakosság többi részétől saját nyelve és kultúrája, hagyományai különböztetik meg, egyben olyan összetartozás-tudatról tesz bizonyságot, amely mindezek megőrzésére, történelmileg kialakult közösségeik érdekeinek kifejezésére és védelmére irányul. (R.Á.
kiemelései: a Capotorti-definícióval ellentétes, a kirekesztést szolgáló részek.)
61.§ (1) E törvény értelmében Magyarországon honos népcsoportnak minősülnek: a bolgár,
a cigány, a görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák,
a szlovén és az ukrán. (2) Amennyiben az (1) bekezdésben felsoroltakon kívül további kisebbség kíván bizonyságot tenni arról, hogy megfelel az e törvényben foglalt feltételeknek, legalább
1000, magát e kisebbséghez tartozónak valló választópolgár e tárgykörben a népi kezdeményezését az Országgyűlés elnökéhez nyújthatja be. (R.Á. kiemelései.)
1966-ban fogadták el, Magyarországon 1976 óta hatályos.
A magyar állampolgárságúak kisebbségbe kerülésére hivatkozva kétségbe vonható lenne
néhány kis lélekszámú de jure kisebbség (például szerb vagy ruszin) léte is abban az esetben, ha
pl. valamilyen nemzetközi konfliktus kapcsán viszonylag kevés, de ehhez az etnikumhoz tartozó menekült vagy bevándorló kerülne Magyarországra.
Ez a szomszéd országoknak szóló üzenet volt, hogy vegyék figyelembe a trianoni békeszerződés előtti állapotokat, és a magyar politikusok által sokszor hangoztatott körülményt: nem

a magyarok hagyták el Magyarországot, hanem a határok megváltoztatása miatt kerültek a
szomszéd országokba.
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Hogyan jelenik meg az európai nyelvpolitika az uniós nyelvi
pályázatokban?
2001 november 15 -17. között rendezte meg Rotterdamban a holland kultuszminisztérium
az Európai Bizottság és az Európa Tanács támogatásával azt a konferenciát, amely a Nyelvek
Európai Eve fő rendezvénye volt Hollandiában, ugyanakkor azonban az európai fejlesztési
programok egy időszakának lezárását és számvetését is célozta. A konferencia címe
(Conference Languages Promoting Good Practice) egyértelműen mutatja a műfaját és célkitűzését, ami az európai nyelvoktatási programok keretében keletkezett tapasztalatok és legjobb
eredmények terjesztése volt.
A konferencia amellett, hogy valóban átfogó képet nyújtott az európai projektekről, lehetőséget adott arra is, hogy a támogatott pályázatok elemzésével ki lehessen tapintani az európai
nyelvpolitika fejlődési irányának deklarált vagy rejtett tendenciáit.
A két és fél nap alatt közel száz projekt eredményeit mutatták be a külföldi és a hazai (holland) előadók. Az 52 külföldi bemutató témái sokszínűek voltak, azonban alapvetően a következő néhány kérdés körül forogtak (az adott témával foglalkozó bemutatók számának csökkenő
sorrendjében): Internet és multimédia használat, korai nyelvoktatás, európai nyelvi portfolio,
közös európai referenciakeret, CLIL (szakmai tartalom idegen nyelven), mobilitás, Dialang
(számítógépes öntesztelő rendszer), drámajáték.
A bemutatókon kívül elhangzott néhány plenáris előadás is, ahol neves nyelvoktatási szakemberek, valamint az európai programirodákat és a döntéshozó testületeket képviselő előadók
ismertették az európai nyelvpolitika alakításában szerepet játszó társadalmi-gazdasági körülményeket és szakmai eredményeket. A plenáris előadások közül kettő érdemel külön említést, az
egyik Friederike Klippel: Innováció és hagyomány: idegennyelv-oktatás Európában az új évezred kezdetén című előadása, a másik John L.M. Trim előadása, melynek címe Nyelvoktatás: egy
új évszázad új forgatókönyvet kíván?
Friederike Klippel, a Müncheni Egyetem tanára, a Németországi Angoltanárok Szövetségének elnöke - miután röviden összefoglalta az elmúlt évezredben a nyelvoktatás területén
történteket, és megállapította, hogy tulajdonképpen itt sincs új a nap alatt - felvázolta azokat a
kihívásokat, amelyekkel az európai nyelvoktatás kénytelen lesz szembenézni a közeljövőben,
valamint a kínálkozó megoldásokat. „Szeretnék röviden felvázolni néhányat azok közül a legnagyobb kihívások közül, amelyekkel ma szembe kell néznünk. Ezt követően meg fogom vizsgálni a nyelvtanulás és tanítás négy fontos területét két szempontból: egyrészt mi újat jelentenek
a nyelvtanítás számára, másrészt megvizsgálom a nyelvtanítás múltjába visszanyúló gyökereiket. Ezek a területek megjelennek a mostani konferencián bemutatott projektekben, és remélem,
hogy előadásom hozzá fog járulni ahhoz, hogy e témáról folytatódjon a véleménycsere. Ez a
négy terület:
- a korai iskolai nyelvoktatás,
- a CLIL (Content and Language Integrated Learning),
- a modern technika alkalmazása a nyelvoktatásban,
- autonómia és individualizáció." (Klippel 2001)
A konferencián bemutatott 52 elfogadott nemzetközi pályázat közül 6 foglalkozott a referenciakeret felhasználásával, 7 a portfolióval, 12 az informatika valamilyen alkalmazásával, 2
pedig a referenciakeretben meghatározott követelményekre épített öntesztelő rendszer, a
DIALANG létrehozásával. Az informatikai projektek, bár van közöttük érdekes is, lényegében

csupán technikai eszközként hoztak új megoldásokat, a másik három témakör a közösen alkotott rendszer szerkezetében és megközelítésében jelentett újat.
John L. Trim, a referenciakeret kidolgozásával megbízott munkacsoport vezetője arról beszélt, milyen kihívásokat jelent nyelvi szempontból az új évszázad az iskola és pedagógus, a
munka világa, valamint a tudományos kutatás számára.
Az oktatás világát sem kerülik el azok a változások, amelyek a globalizálódó Európában is
végbemennek. Egyre nagyobb számban jelennek meg az iskolákban azok a tanulók, akik tanulmányaikat (vagy annak egy részét) külföldön végzik annak következtében, hogy szüleik foglalkozása megkívánja a hosszabb külföldi tartózkodást. Várhatóan az is egyre gyakrabban fog
előfordulni, hogy fiatalok külföldi egyetemeken tanulnak. A másik oldalról az iskolának hozzá
kell szoknia ahhoz, hogy a tanulók egy részénél nem várható el a tanítási nyelv megfelelő szintű
ismerete. Az egyetemek pedig talán még gyorsabban és még nagyobb mértékben válnak multinacionálissájellegükben és többnyelvűvé a tevékenységükben.
A munka világában már ma is nagy számban működnek multinacionális vállalatok, amelyek alkalmazottai természetesnek veszik azt, hogy soknemzetiségű csoportokban dolgoznak,
hogy a vállalat hivatalos nyelvét kell használniuk, vagy hogy egyes időszakokat a vállalat más
és más országban található telephelyén kell eltölteniük. A többnyelvű környezetben dolgozó
munkavállalók száma várhatóan a jövőben csak nőni fog.
A tudomány világának tagjai nemzetközi hálózatot alkotnak, ahol a gyors információ szerzés és információcsere létkérdés. Ebben a hálózatban részt venni és ott megmaradni csak a
nyelvtudás birtokában lehet.
A fentiekből következik, hogy a használható nyelvtudás általános alapkövetelmény, ezt az
igényt kielégíteni azonban a hagyományos módon már nem lehet. Ehhez kellett kidolgozni az új
nyelvhasználat- és kompetenciaalapú követelményrendszert:
„Az az eszközrendszer, amelyet a Közös európai referenciakeret 4. és 5. fejezetében a
nyelvhasználat és nyelvi kompetenciák leírására kifejlesztettünk, egy kísérlet arra, hogy ne csak
azoknak a tényezőknek szolgáltassunk igazságot, amelyeket olyankor alkalmazunk, amikor
kommunikációs helyzetbe kerülünk, hanem a belső folyamatok és struktúrák azon gazdagságának és komplexitásának is, amelyeket mozgósítunk ilyen helyzetekben. Az utóbbiakra vonatkozóan a referenciakeret a következő kategóriákat tartalmazza:
A nyelvhasználat kontextusa a következőkre vonatkozóan: a) helyszínek, intézmények, szerepek, tárgyak, események, tevékenységek és szövegek, amelyek a társadalmi érintkezés egyes
tartományaiban (személyes, nyilvános, foglalkozási és oktatási) előforduló helyzeteket jellemzik; b) külső körülmények és korlátok, amelyek között a kommunikáció zajlik; с) a kommunikációban részt vevő partnerek mentális kontextusa.
A kommunikatív célok, nem csak gyakorlati tranzakciók, hanem játékos és esztétikai célú
használat;
A témák, amelyek az egyes kommunikációs aktusok tartalmát adják;
A nyelvi tevékenységek és stratégiák, amelyek a következő osztályokba sorolhatók: a) produktív írásbeli vagy szóbeli; b) receptív írásbeli vagy szóbeli; c) interaktív (pl. párbeszéd), ahol
a résztvevők váltakozva szerepelnek adóként és vevőként - és valójában a szerepek gyakran
átfedik egymást - ; d) közvetítő, ahol a nyelvhasználó egyszerűen csatornaként szolgál két vagy
több személy között, akik valamilyen okból nem tudnak egymással közvetlenül kommunikálni.
A stratégiák azok az eszközök, amelyeket a nyelvhasználó annak érdekében vesz igénybe, hogy
mozgósítsa és kiegyensúlyozza erőforrásait, hogy aktiválja képességeit és azokat a folyamatokat, amelyek biztosítják a nyelvi tevékenységek (recepció, produkció, interakció és közvetítés)
maximális hatékonyságát;
A nyelvi folyamatok, azoknak a begyakorolt tevékenységeknek az aktuális részei, amelyeket
a nyelvhasználó a beszéd, az értés, az írás és olvasás tervezése, végrehajtása és ellenőrzése

során alkalmaz. Ez a fejezet foglalkozik a beszédet kísérő gyakorlati és paralingvisztikai akciókkal is (pl. gesztusok stb.);
A szövegek: ez a fejezet a média- és szövegtípusokkal foglalkozik, valamint a szövegek és
használatuk viszonyával;
A nyelvhasználó / tanuló kompetenciái: az emberi lény kommunikációs képessége attól
függ, hogy kialakultak-e a megfelelő kompetenciái (ismeretek, készségek stb.). Bár a kommunikáció folyamatában valamilyen formában minden emberi kompetencia használható, a referenciakeret megkülönbözteti az általános jellegű kompetenciákat és azokat, amelyek szorosabb
kapcsolatban vannak a nyelv használatával. Általános kompetenciák: a) a tárgyi világ, társadalom és kultúra „deklaratív" képessége, b) gyakorlati és interkulturális képességek és eljárások
ismerete, с) a személyiséghez kötődő tényezők, mint pl. attitűd, motiváció, értékek, elképzelések, kognitív stílus és pszichológiai típus, d) általános nyelvi és kulturális tudatosság, valamint
tanulási képesség.
Kommunikatív nyelvi kompetenciák: a) nyelvi kompetencia, vagyis azoknak a formális
nyelvi eszközöknek az ismerete és helyes használata, amelyekből nyelvtanilag helyes és értelmes szövegek állíthatók össze. Ez magában foglal lexikai, fonológiai, morfológiai és szintaktikai elemeket, kategóriákat, osztályokat, struktúrákat, folyamatokat és viszonyokat, valamint a
tartalom és forma viszonyát (szemantika), b) szociolingvisztikai kompetencia, amely magában
foglalja a társadalmi viszonyok, konvenciók, udvariassági formulák, szállóigék, regiszter különbségek, nyelvjárási különbségek stb. kifejezésére szolgáló elemeket, c) pragmatikai kompetencia, amely a szerkesztésre, a nyelvi funkciókra (pl. az un. küszöbszint - Threshold Level
meghatározásánál) és az interakciós sémákra vonatkozó ismereteket tartalmazza." (Trim 2001)
A fentiek alapján látható, hogy a referenciakeret az EU nyelvpolitikájának azon alapcélkitűzését szolgálja, amelyet a Miniszterek Tanácsának az R(82)18 és R(98)6 sz. ajánlásában olvashatunk: „cél a tagok közötti nagyobb egység elérése" aminek megvalósítása „a kultúra területén alkalmazott közös akcióval" lehetséges.
A CDCC, az Európai Tanács mellet működő Kulturális Együttműködési Tanács, amely
megalapítása óta egy sor középtávú projektet szervezett a modern nyelvekkel kapcsolatosan,
tevékenysége során következetesen szem előtt tartja az R(82) 18 sz. ajánlás három alapelvét:
- hogy Európa különböző nyelveinek és kultúráinak gazdag öröksége egy értékes közös
forrás, amit meg kell őrizni és fejleszteni kell, és hogy komoly erőfeszítéseket kell tenni a nevelés területén, hogy ezt a sokszínűséget kommunikációs akadályból a kölcsönös megértés és
gazdagodás forrásává változtassuk;
- hogy csak a mai európai nyelvek jobb ismerete az az eszköz, amely lehetővé teszi a különböző anyanyelvű európaiak közötti kommunikációt és kapcsolatteremtést annak érekében,
hogy intenzívebbé váljon a mobilitás, létrejöjjön a kölcsönös megértés és együttműködés, és
megszűnjön az előítélet és diszkrimináció;
- hogy a tagországok, amikor kialakítják vagy elfogadják a nemzeti stratégiát a modern
nyelvek oktatása és tanulása területén, azt jobban össze tudják hangolni európai szinten a már
folyó együttműködésekre és a nyelvpolitikák koordinálására vonatkozó intézkedésekkel.
Ezeknek az alapelveknek a megvalósítása céljából a Miniszterek Tanácsa felhívással fordult a tagországokhoz:
(FI4) A tagországok segítsék elő a nemzeti és nemzetközi szintű együttműködést az olyan
állami és nem állami intézmények között, amelyek a modern nyelvek tanulása és az értékelés
területén alkalmazott módszerek fejlesztésével, valamint tananyagok előállításával és alkalmazásával - beleértve a multimédiás tananyagokat is - foglalkoznak.
(FI7) A tagországok tegyék meg a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy létrejöjjön
az információcserének egy olyan hatékony európai rendszere, amely a nyelvtanulás és - tanítás,
valamint a kutatás minden aspektusát lefedi, és teljes mértékben támaszkodik az informatikára.

A fentieknek megfelelően a CDCC és annak Oktatási Bizottsága, valamint az OB Modern
Nyelvek Tagozata minden támogatást megadott a tagországok kormányainak, hogy a felhívások
szellemében elősegítsék a nyelvtanulást országaikban. Különös figyelmet fordítottak az
R(82)18 sz. ajánlás függelékében szereplő alapintézkedéseknek:
A lapintézkedések
Biztosítani kell - amennyire az lehetséges - , hogy az ország lakosságának minden rétege
hozzáférjen olyan hatékony eszközökhöz, amelyek lehetővé teszik más tagországok (vagy az
adott ország más nyelvi közösségének) nyelvének elsajátítását, valamint azoknak a készségeknek az elsajátítását, amelyek biztosítják számukra, hogy a megtanult nyelvek segítségével kielégíthessék kommunikációs szükségleteiket, ezen belül:
Boldoguljanak el a hétköznapi helyzetekben egy másik országban, illetve tudjanak segíteni
a külföldieknek a saját országukban ugyanebben;
Legyenek képesek információt és gondolatokat cserélni fiatalokkal és felnőttekkel, akik
valamilyen más nyelvet beszélnek, és legyenek képesek közvetíteni gondolataikat és érzéseiket
a számukra;
Legyenek képesek alaposabban megérteni más népek élet- és gondolkodásmódját, valamint
kulturális örökségük értékeit.
Segíteni és támogatni kell minden szinten a tanárok és tanulók olyan erőfeszítéseit, amelyek arra irányulnak, hogy a saját helyzetükre alkalmazzák a nyelvtanulási rendszerek kialakításának alapelveit (ahogyan azt az Európai Tanács „Modern nyelvek" programjában kidolgozták):
- Úgy, hogy a tanítást és tanulást a tanulók igényei, motivációja, jellemzői és forrásai szerint alakítják;
- Úgy, hogy értelmes és reális célokat tűznek ki, olyan konkrét formában, ahogy csak lehet;
- Úgy, hogy megfelelő módszereket és tananyagokat dolgoznak ki;
- Úgy, hogy a tanulási programok értékelésének megfelelő formáit és eszközeit alakítják ki.
Támogatni kell az olyan kutatási és fejlesztési programokat, amelyek eredményeképpen az
oktatás minden szintjén be lehet vezetni azokat a módszereket és tananyagokat, amelyek a legalkalmasabbak a tanulók különböző csoportjai és típusai számára arra, hogy az egyéni szükségleteik kielégítésére alkalmas nyelvtudást megszerezhessék.
Az R(98)6 sz. ajánlás preambuluma megerősíti a modern nyelvek területén jelentkező törekvések politikai célkitűzéseit:
- Minden európait fel kell vértezni az egyre intenzívebbé váló nemzetközi mobilitás és
egyre szorosabbá váló együttműködés kihívásaival szemben nem csak az oktatás és a kultúra,
hanem a kereskedelem és az ipar területén is.
- Elő kell segíteni a kölcsönös megértést és toleranciát, a mások identitásának és kulturális
másságának tiszteletben tartását azáltal, hogy hatékonyabbá tesszük a kommunikációt.
- Meg kell őrizni és tovább kell fejleszteni az európai kulturális élet sokszínűségét azáltal,
hogy kölcsönösen jobban megismerjük a nemzeti és regionális nyelveket, beleértve azokat is,
amelyeket csak szűkebb körben tanítanak.
- Elő kell segíteni a soknyelvű és multikulturális Európa eszméjének megvalósulását azzal,
hogy jelentősen növeljük az európaiaknak azt a képességét, hogy tudjanak egymással kommunikálni a nyelvi és kulturális határokon átlépve is, amihez arra van szükség, hogy támogatást kapjanak erre vonatkozó erőfeszítéseik folyamatos, egész életen át tartó fenntartásához, szervezett formában; ezt a folyamatot az oktatás minden szintjén az illetékes testületeknek kell finanszírozniuk.
- El kell kerülni azt a veszélyt, amit azoknak a kirekesztődése okozhat, akik nem rendelkeznek egy interaktív Európában szükséges kommunikációs készségekkel.

Rendkívül sürgősnek nyilvánította ezeket a célokat az államfők első csúcsértekezlete,
amely az idegengyűlöletet és az ultranacionalista jelenségeket jelölte meg az európai mobilitás
és integráció első számú akadályaként, valamint a legfőbb veszélyként, ami az európai stabilitást és a demokrácia egészséges működését fenyegeti. A második csúcs a demokratikus polgári
magatartásra való felkészítést az oktatás első számú feladatának nyilvánította, amivel újabb
lendületet adott az aktuális projektek egy további célkitűzésének. A csúcs ajánlása szó szerint
így hangzik:
- T o v á b b kell fejleszteni a modern nyelvek tanításának módszereit, aminek feladata megszilárdítani a gondolkodás, ítéletalkotás és cselekvés önállóságát, és összekapcsolni ezeket a
társadalmi együttéléshez szükséges készségekkel és felelősséggel.
Ezeknek a célkitűzéseknek a fényében a Miniszterek Tanácsa aláhúzta „annak a jelenlegi és
jövőbeni politikai jelentőségét, hogy létrejöjjenek olyan tevékenységi területek, mint például a
nyelvtanulás differenciálását és intenzívebbé tételét célzó stratégiák, amelyek elősegítik a soknyelvűség (plurilingualism) megvalósulását egy pán-európai kontextusban", és felhívta a figyelmet az oktatási együttműködések és csereprogramok további fejlesztésének, valamint az új
kommunikációs és információs technológia használatának fontosságára.
Ezeknek a politikai előzményeknek a nyomán került sor a Közös Európai Referenciakeret
kidolgozására. A döntés a munkálatok megkezdésére 1991-ben a svájci Rüschlikonban született, ahol a svájci kormány javaslatára megrendezésre került az a kormányközi szimpózium,
melynek témája „Átláthatóság és koherencia az európai nyelvtanulásban: célkitűzések, értékelés, képesítés "volt.
A Svájcban hozott döntés alapján kidolgozott referenciakeret három kritériumnak igyekszik
megfelelni: átfogó, átlátható és koherens. Mit jelentenek ezek a kritériumok?
Átfogó: a referenciakeret igyekszik a nyelvi ismeretek, készségek és nyelvhasználat lehető
legszélesebb skáláját leírni abból a célból, hogy minden nyelvhasználó meghatározhassa célkitűzését stb. a benne leírtakra való utalás alapján.
Átlátható: a referenciakeretben található információknak világosaknak és egyértelműen
megfogalmazottaknak kell lenniük, a használók számára elérhetöeknek és azonnal használhatóaknak.
Koherens: a leírásoknak mentesnek kell lenniük minden belső ellentmondástól a következő
elemeket illetően:
- a szükségletek meghatározása,
- a célkitűzések meghatározása,
- a tartalmi elemek meghatározása,
- a tananyagok kiválasztása vagy előállítása,
- oktatási / tanulási programok kidolgozása
- az alkalmazott oktatási és tanulási módszerek
- értékelés, tesztelés és osztályozás.
A fenti kritériumok természetesen nem azt jelentik, hogy ezeket csak egy egységes rendszer valósíthatja meg, éppen ellenkezőleg, a referenciakeretnek a következő tulajdonságokkal
kell rendelkeznie:
- többcélú - a nyelvoktatással kapcsolatos minden területen alkalmazható,
- rugalmas - különböző körülményekre adaptálható,
- nyitott - adjon lehetőséget a továbbfejlesztésre, finomításra,
- dinamikus - folyamatosan fejleszthető a gyakorlati tapasztalatok alapján,
- könnyen kezelhető - ne okozzon gondot azoknak, akiknek szánták,
- nem dogmatikus - nem örökérvényűén kinyilatkoztatott, nem kötődik egyik oktatási vagy
nyelvészeti irányzat elméletéhez vagy gyakorlatához sem.

Melyik tehát az a nyelvi programokban visszatérő három elem, amely az európai nyelvpolitikai ajánlásokhoz és egymáshoz kapcsolódva a nyelvpolitika új irányzatának sarokköveit
jelenti?
A Közös Európai Referenciakeret (Common European Framework of References, CEF)
A referenciakeret koncepciója: közös alapot teremteni idegen nyelvi programok, tantervek,
tantervi irányelvek, tananyagok, nyelvvizsgák stb. számára Európában. Ez a dokumentum átfogó formában írja le, mit kell megtanulnia egy nyelvet tanulónak ahhoz, hogy egy nyelvet kommunikáció céljából használni tudjon, valamint milyen készségeket kell fejlesztenie annak érdekében, hogy hatékonyan tudjon cselekedni. A leírás azt is tartalmazza, hogy milyen az a kulturális környezet, amelyben a nyelv működik. A keret nyelvtudási szinteket is meghatároz annak
érdekében, hogy a tanuló haladását folyamatosan követni és mérni lehessen a tanulási folyamat
minden állomásán az egész élete során.
A referenciakeret abból a szándékból született, hogy megszüntesse azt az akadályt, amely a
modern nyelvek oktatása területén dolgozók között fennáll, és amely az oktatási rendszerek
különbségéből adódik. Megteremti az oktatás irányításában, a tananyagfejlesztésben, az oktatásban, nyelvvizsgáztatásban stb. dolgozók számára azt az eszközt, amely képes koordinálni az
erőfeszítéseiket annak érdekében, hogy kielégíthessék a nyelvet tanulók valódi igényeit.
A referenciakeret szerkezete lehetővé teszi, hogy az emberi nyelv komplexitása kezelhetővé váljon azáltal, hogy a nyelvi kompetenciát elemeire bontjuk. Ez a megközelítés ugyanakkor rákényszerít bennünket arra, hogy bizonyos mélységig pszichológiai és pedagógiai kérdésekkel is foglalkozzunk. A CEF-ben elkülönített és rangsorolt kompetenciák ugyanis komplex
módon játszanak közre az egyes ember személyiségének fejlődésében. Ezt a dokumentum a
következőképpen fogalmazza meg: „Társadalmi tényezőként minden egyén egy olyan kapcsolatrendszert alakít ki, amelynek tagjai egymást átfedő társadalmi csoportok egyre táguló
körei, amelyek együttesen határozzák meg az identitást. Interkulturális megközelítésben a nyelvi nevelésnek központi célkitűzése, hogy elősegítse a tanuló teljes személyiségének és identitásának megfelelő irányba történő fejlődését azoknak a gazdagító tapasztalatoknak az eredményeként, amelyeket az a nyelvi és kulturális mássággal szembesülve szerez. A tanárokra és
magukra a tanulókra kell bízni, hogy ezt a sok részletet újra egy egészségesen fejlődő egésszé
integrálják."
A referenciakeret tartalmazza a „rész"-kompetenciák leírását arra az esetre, ha a nyelvismeretnek csupán egy korlátozott formájára lenne szükség (pl. inkább megértésre mint beszédre),
vagy arra az esetre, ha csak korlátozott idő áll rendelkezésre egy harmadik vagy negyedik nyelv
tanulására, és hasznosabb eredmény érhető el, ha a tanulás célja nem a felidézés, csupán a felismerés.
A Közös Európai Referenciakeret egy 260 oldalas tudományos igénnyel összeállított dokumentum, amely ugyanakkor közérthető módon, a mindennapok nyelvhasználati igényeiből
kiindulva határozza meg a követelményeket.
Európai nyelvi portfolió (ELP)
Az európai nyelvi portfolióval kapcsolatosan a konferencián három dokumentumot mutattak be, amelyek közül az 1998 - 2000. közötti kísérleti periódusról szóló beszámoló legfontosabb adatait a koordinációs munkacsoport vezetője, Rolf Schärer részletesen ismertette. A kísérleti program keretében különböző célcsoportokkal, az oktatási struktúrák legváltozatosabb
körülményei között próbálták ki a nyelvi portfoliót. 15 ország állami oktatási intézményeiben és
három nem állami intézményben folyt a kísérlet, amelyben 791 tanár és 30.827 diák vett részt.

A 15 ország (a felségjelek ábécé sorrendjében). Ausztria, Svájc, Cseh Köztársaság, Németország, Franciaország, Finnország, Nagy - Britannia, Magyarország, Olaszország, Írország, Hollandia, Portugália, Oroszország, Svédország, Szlovénia.
A kísérlet 24 hónapja során a portfolió egy innovatív és eredményes eszköznek bizonyult.
A végső értékelés során a benne részt vevő tanulók 68 százaléka ítélte úgy, hogy az ELP karbantartására fordított idő nem volt haszontalan, a tanárok 70 százaléka úgy ítélte, hogy a portfolió hasznos a tanulóknak, 78 százaléka pedig úgy, hogy a portfolió hasznos a tanároknak.
A különböző országok projektjeiben részt vevő célcsoportok vizsgálata azt mutatja, hogy a
különböző korcsoportok megoszlása az egyes országokban viszonylag egyenletes, ugyanakkor
az adatok összesítéséből az látható., hogy a legtöbben a 11 - 16 éves csoportban vettek részt a
kísérletekben (7675 fő), utána a 6-11 éves csoport következik (7083 fő), majd a 15 év feletti
(6068 fő) és a középfokú szakképzésben részt vevők (4735 fő) következnek. Az egyetemista
korosztály 3220 fővel, míg a felnőttek mindössze 1255 fővel képviseltetik magukat. Ez arra
enged következtetni, hogy a hangsúly csaknem mindenütt a legfiatalabb korosztályokra kerül,
elgondolkoztató ugyanakkor, hogy a máig eldöntetlen vita ellenére az országok többségében
nagy számban vettek részt a kísérletben a korai nyelvoktatás kategóriájába tartozó tanulók, ami
viszont teljesen összecseng a nyelvpolitikával foglalkozó európai dokumentumokban megfogalmazott elvárásokkal.
A következő dokumentum a David Little és Radka Perclová által összeállított útmutató a
tanárok és a tanárképző intézmények számára, a European Language Portfolio: a Guide for
Teachers and Teacher Trainers. Ebben a két szerző a kísérletek során szerzett saját tapasztalatok alapján ad részletes tanácsokat azoknak a kollégáknak, akik munkájukban - iskolában vagy
a tanárképzésben - alkalmazni kívánja a portfoliót. Az útmutató hat fejezetből áll:
- Bevezetés az európai nyelvi portfolió alkalmazásába
- Hogyan integráljuk az ELP-t nyelvoktató munkánkba?
- A közös referencia szintek és leírások értelmezése és használata
- Motiváció, reflexió és a tanulás tanulása
- Hogyan barátkozzunk meg az önértékelés gondolatával?
- Hogyan feleljünk meg az ELP-vel járó kihívásoknak?
A harmadik dokumentum a Günther Schneider és Peter Lenz által összeállított útmutató
azok számára, akik ki akarnak fejleszteni egy nyelvi portfoliót, a European Language Portfolio:
Guide for Developers.
A szerzők az útmutató célját a következőkben határozzák meg: az útmutató fő célja az,
hogy segítséget és eligazítást adjon azoknak, akik egy hasznos és elfogadható ELP-t kívánnak
kifejleszteni. Az útmutatás eszközei a következők:
- A z o k n a k az alapvető szempontoknak és lehetőségeknek a bemutatása, amelyeket fejlesztőknek ismernie kell, és amelyekről dönteniük kell, mielőtt hozzáfognak a fejlesztő munká- A portfolióval, annak különböző részeivel és elemeivel kapcsolatos háttérinformációk
ismertetése;
- A z Alapelvek és útmutatások-Ъап szereplő idevágó elvárások és lehetőségek bemutatása
és illusztrálása;
- A korábbi ELP fejlesztőktől szerzett tapasztalatok összegyűjtése és bemutatása;
- Már létező portfoliók példájának bemutatása, értékelése és ajánlása;
- A n n a k az akkreditációs eljárásnak az ismertetése, amelyen minden újonnan kifejlesztett
portfoliónak át kell esnie.

A DIALANG öntesztelő

program

A DIALANG program a CEF szintleírásaira alapozva és a nyelvi portfolióhoz kapcsolódva
lehetőséget biztosít a nyelvet tanulóknak arra, hogy önállóan meg tudják állapítani nyelvtudásuk
használhatósági szintjét.
A program honlapján a következőket találjuk:
Mi a DIALANG projekt?
- Egy európai projekt, amelynek az a célja, hogy nyelvi teszteket fejlesszen ki 14 európai
nyelvre vonatkozóan. A tesztekhez az Interneten keresztül lehet hozzáférni ingyenesen.
Milyen rendszer lesz a DIALANG?
- számítógépes alapú, terjesztése az Interneten történik,
- külön tesztcsomagot tartalmaz a különböző nyelvi készségek mérésére,
- minden szintet lefed a kezdőtől a haladóig,
- a tesztet igénybe vevőket a program felkéri, hogy értékeljék saját tudásukat, mielőtt teszteket ajánl a kívánt készség értékelésére,
- a program értékeli a teljesítményt és tanácsokat ad arra nézve, hogyan tudják továbbfejleszteni nyelvtudásukat.
Mi a DIALANG program újdonsága?
- a program bárhol elérhető,
- ez a program az első olyan tesztelő program, amely a nyelvhasználó nyelvi készségeit inkább diagnosztizálja, mint osztályozza,
- a DIALANG program az önértékelést a nyelvkészség részének tekinti,
- ez a program lehetőséget nyújt arra, hogy a használó a kezelés és visszajelzés nyelvét
megválassza.
Ezekhez az elemekhez kapcsolódnak a konferencián bemutatott következő programok,
amelyek európai pályázatok támogatásával jöttek létre:
Közös Európai Referenciakeret (CEF) bemutatók
Az oktatási rendszer reformja és hogyan lehet túlélni - a CEF felhasználása
kezelésére

a változások

Hanna Komorowska, a Varsói Egyetem képviselője a lengyel oktatási reformnak a nyelvoktatást érintő elemeiről beszélt, valamint arról, hogyan lehet a CEF-re támaszkodva megoldani
a tantervfejlesztés problémáit. Példák hangzottak el a CEF tanárképzésben való alkalmazásának
lehetőségeiről is.
A Közös Európai Referenciakeret: alkalmazása a tanárképzésben
Barry Jones, a cambridge-i Homerton College tanára azt mutatta be, milyen problémákat
okozhat a tanárképzésben az, hogy a CEF terminológiáját eltérően értelmezhetik az oktatók és
hallgatók, valamint javasolt néhány megoldást ezeknek a problémáknak a megoldására.
A nemzeti nyelvvizsgáztatási rendszerek hozzáigazítása a CEF

referenciaszintekhez

John H.A.L. de Jong, a Holland Nyelvvizsga Szolgálat képviselője azt mutatta be, hogyan
különböznek a tantervekben, a nyelvvizsga tesztekben és a tanulók által elsajátított tudásban
megjelenő nyelvi készségek. A követelmények alapja a CEF volt. Szó volt arról is, milyen
problémák merülnek fel az egyes szintek meghatározása során.

A Közös Európai Referenciakeret (CEF): alkalmazása az iskolai

gyakorlatban

Barry Jones, a cambridge-i Homerton College tanára abból kiindulva, hogy minden pedagógusnak van valamilyen elvi alapja, amelyre a tanítási gyakorlatát építi, bemutatta, hogyan
lehet a CEF-et ilyen elvi alapként felhasználni.
A nemzeti nyelvvizsgáztatási rendszerek hozzáigazítása a CEF

referenciaszintekhez

Erna van Hest, a holland Citogroep képviselője kollégájához, John de Longhoz hasonlóan
azt mutatta be, hogyan különböznek a tantervekben, a nyelvvizsga tesztekben és a tanulók által
elsajátított tudásban megjelenő nyelvi készségek. A követelmények alapja a CEF volt. Szó volt
arról is, milyen problémák merülnek fel az egyes szintek meghatározása és alkalmazása során.
Európai nyelvi portfolió (ELP) bemutatók
Kompetenciakövetelmények kidolgozása és alkalmazása az európai nyelvi portfolióban
Günther Schneider, a svájci Fribourgi Egyetem Idegen Nyelvi Intézetének vezetője, aki
Peter Lenz-cel együtt megírta a portfoliófejlesztők kézikönyvét, ismertette azt az eljárást,
amelynek során a CEF-re támaszkodva ki lehet alakítani a portfolió egyes elemeit.
Az európai nyelvi portfolió alkalmazása az önálló nyelvtanulás elősegítése céljából
David Little, az írországi Trinity College Nyelvi Intézetének tanára, aki Radka Perclovával
együtt útmutatót állított össze a nyelvtanárok számára a nyelvi portfolió használatáról, bemutatta azokat a módszereket, amelyekkel a nyelvi portfolió lehetővé teszi a nyelvtanárok számára,
hogy segítsék tanulóikat abban, hogy önállóan tervezzék, ellenőrizzék és értékeljék saját
nyelvtanulásukat.
Az európai nyelvi portfolió, a tanulói autonómia elősegítésének eszköze a szakképzésben nyelvi portfolió a holland szakképzésben
Ellie Liemberg nyelvoktatási szakértő és Trudy Wiersma, a Friesland College Nyelvoktatási Központjának tanára bemutatták, hogyan alkalmazzák a nyelvi portfoliót a Friesland College
Nyelvoktatási Központjában. Az eljárás lényege a tanulási folyamat tervezése és értékelése, a
változás lényege a tanárközpontú tanulásról a tanulóközpontú tanulásra való áttérés.
A nyelvi portfolió alkalmazása a holland középiskolákban
Erna Gille, a holland CITOGROEP képviselője arról a tapasztalatról számolt be, hogyan
alkalmazzák a holland középiskolákban a nyelvi portfoliót a nyelvvizsgára való felkészítésben.
A portfolióhoz kapcsolódó tevékenységek a vizsga gyakorlati részére készítenek fel oly módon,
hogy képessé teszi a tanulókat arra, hogy megtervezzék a maguk számára azt az utat, amellyel
elérik a vizsgakövetelményekben megjelölt célokat.
A portfolió alkalmazása bevándorlóknál
Barbara Simpson, az írországi Trinity College képviselője rendkívül érdekes kísérletről
számolt be. Intézményük bevándorlók részére alakított ki portfoliót, amely amellett, hogy a már
ismert módon segíti a nyelvtanulást, olyan szempontból is motiváló, hogy a befogadó ország
nyelvét tanulók saját nyelvüket is bevezethetik „nyelvi útlevelükbe", mint egyet az általuk birtokolt nyelvek közül. A portfolió öt célcsoport részére készült: 4-12, 12-18 évesek, a felnőttek
esetében két szintre, valamint külön a szakképzésben részt vevők részére.

DIALANG

bemutatók

A DIALANG tesztrendszer pedagógiai alkalmazásai
A rendszert kidolgozó projektcsoport két tagjának, a finn Jyväskyläi Egyetem és a spanyol
Barcelonai Egyetem képviselői, Sari Luoma és Neus Figueras a tesztrendszer pedagógiai csomagját mutatták be, valamint az öntesztelő rendszer alkalmazásának lehetőségeit iskolai körülmények között.
A DIALANG pedagógiai alkalmazásának lehetőségei
José Noijons, a CITOGROEP képviselője a kísérleti eszközök (pilot tool) és a program 1.
verziójának gyakorlati tapasztalatairól számolt be, miután bemutatta a program szerkezetét. A
DIALANG programmal kapcsolatos minden információ megtalálható a program internetes
honlapján (www.dialang.org). A honlapon található információk magukban foglalják a Közös
Európai Referenciakeret szintjeinek bemutatását, az öntesztelés ismertetését, a visszajelzés és
tanácsadás különböző alternatíváit, valamint a kísérleti tesztelési eljárást.
Irodalom
Trim: Trim, John L.M.: Language Teaching: Does a New Century Call for a New Agenda? Address to the
Dissemination Conference in Rotterdam, Netherlands, 17 Novenber 2001. A rotterdami konferencián elhangzott plenáris előadás.
Klippel: Klippel, Friederike: Innovation and Tradition - Foreign Language Teaching in Europe at the Beginning
of the New Millenium. A rotterdami konferencián elhangzott plenáris előadás. 2001
CEF: The Common European Framework of References for Language Learning. Council of Europe, 2001.
DIALANG: http//www.dialang.org, a DIALANG program honlapja
Schneider-Lenz: Schneider, Günther - Lenz, Peter: European Language Portfolio: Guide for Developers. Council
of Europe, Modern Languages Division, Strasbourg, 2001.
Little-Perclová: Little, David - Perclová, Radka: European Language Portfoli: a Guide for Teachers and Teacher
Trainers, Council of Europe, Modern Languages Division, Strasbourg, 2001.
Schärer: Schärer, Rolf: European Language Portfolio: Final Report on the Pilot Project. Council of Europe, Modern Languages Division, Strasbourg, 2001.

SZILVÁSI Z S U Z S A N N A

Sprachpolitische Fragen in Österreich
Einführung
In meinem Vortrag geht es um sprachpolitische Fragen in Österreich. Genauer gesagt um
die Minderheitensprachen, die Funktion, Rolle der Minderheitensprachen in diesem Staat.
Ich möchte einen Überblick geben über die Sprachpolitik, sprachpolitische Verordnungen
des ehemaligen Reiches und der späteren Republik Österreich.
Es wird hervorgehoben, was im 20. Jahrhundert und vor allem nach dem Beitritt Österreichs zu der Europäischen Union geschehen ist in diesem Bereich.
Geschichtlicher

Überblick

2.1. Ethnische Zusammensetzung

des Reiches

Im Zeitraum vom 10. Bis zum 19. Jahrhundert hat sich das Reich, dem auch das Gebiet des
heutigen Österreich gehörte in großem Maße geändert. Mehrmals hat sich dieser Staat mit
neueren Gebieten erweitert. Das bedeutete aber auch, dass es im Reich viele unterschiedliche
Nationalitäten lebten und sehr viele Sprachen gesprochen wurden.
Im 14. Jahrhundert kamen zu den habsburgischen Ländern romanische, slawische Völker
(mit Tirol und der Adria) und Flamen, Wallonen, Luxemburger und Burgunder (durch das
burgundische Erbe). Dadurch herrschte in den Habsburgerländern eine wirkliche sprachliche
Buntheit.
In den späteren Jahrhunderten gehörten schon zum Habsburgerreich auch Böhmen und
Ungarn, dadurch ergänzte sich die damalige Bevölkerung mit Tschechen, Slowaken, Ungarn,
Serben, Kroaten, Rumänen und Ruthenen.
Im 18. Jahrhundert kamen noch Polen und weitere Ruthenen, Rumänen und Juden zum
Reich (mit Galizien und Bukowina).
Am Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts waren die Deutschen oder besser gesagt
die Deutschsprachigen dominant.
Nach den Daten der Volkszählung in der Monarchie im Jahre 1910 lebten die folgenden
Völker in Österreich-Ungarn:
Gesamtbevölkerung: 51.305.000
Deutschsprachige: 23,41%
Ungarn: 19,62%
Tschechen-Slowaken: 16,39%
Polen: 9,76%

(100%)
Ruthenen: 7,79%
Rumänen: 6,28%
Kroaten: 5,88%
Serben: 3,75%

Slowenen: 2,86%
Italiener: 1,53%
Sonstige: 2,73%

In so einem und vielsprachigen Reich mit vielen Nationalitäten war es nicht möglich, sich
mit den Nationalitäten, mit den Sprachen nicht zu beschäftigen.
Dokumente über das Sprachenrecht
Das früheste Dokument des österreichischen Sprachenrechts stammt aus dem Jahre 1527.
Das war eigentlich ein Sprachenedikt zugunsten des Böhmischen (Tschechischen).
Die deutsche Sprache wurde von den Habsburgern auch in den nicht deutschsprachigen
mittel- und ostmitteleuropäischen Ländern als Verwaltungs- und Unterrichtssprache eingeführt.
Das war besonders nach 1621 typisch.

Einige interessante Daten:
- in Triest hatte das Italienische eine privilegierte Position
- in Galizien und der Bukowina hatte das Polnische eine wichtige Funktion neben dem
Deutschen
- in Ungarn war noch lange das Lateinische die Verwaltungssprache
In den 80-er Jahren des 18. Jahrhunderts wollte Joseph IL durch seine Erlässe den alleinigen Gebrauch der deutschen Sprache in der Verwaltung und im höheren Schulwesen einführen.
Er und schon auch Maria Theresia hatte vor, den Volksschulunterricht in der Muttersprache zu
führen. In der Monarchie kann folgendes als Regel für die nichtdeutschen Sprachen betrachtet
werden:
- die Muttersprache ist die Unterrichtssprache (von den Verhältnissen abhängend)
- die Muttersprache ist ein obligatorischer Lehrgegenstand für alle.
- In den höheren Schulen war die deutsche Sprache die Unterrichtssprache.
Die wirkliche Annahme der Vielfalt und Gleichberechtigung der Sprachen begann im Jahre
1848. Ab 1849 wurde das Reichsgesetzblatt in 10 Sprachen publiziert. Diese 10 Sprachen
waren: 1. die deutsche 2. die italienische 3. die ungarische 4. die böhmische 5. die polnische 6.
die ruthenische 7. die slowenische 8. die serbisch-illirische (mit serbischer Schrift) 9. die
serbisch-illirische Sprache (mit lateinischen Lettern) 10. die romanische Sprache.
Zur Zeit des Neoabsolutismus erschien das Reichsgesetzblatt nur in deutscher Sprache. Ab
1867 wurde es wieder (auf dem Gebiet des heutigen Österreichs) in allen im Land gebrauchten
Sprachen herausgegeben (aber nur der deutsche Text galt als authentisch).
Seit 1867 gab es 2 verschiedene Gesetze, die die Nationalitäten betraf:
Das eine galt in Zisleithanien (das heutige Österreich), es ist das Staatsgrundgesetz aus dem
Jahre 1867 (Artikel XIX).
Das andere Gesetz galt in Transleithanien (das heutige Ungarn und die dazu gehörenden
Gebiete), das ist das Nationalitätengesetz aus dem Jahre 1868 (Artikel XLIV).
Für uns ist das erste von großer Bedeutung, dies galt nämlich für das Gebiet des heutigen
Österreich.
Abs. 1.
Alle Volkstämme des Staates sind gleichberechtigt,
und jeder Volksstamm hat ein
unverletzliches Recht auf Wahrung und Pflege seiner Nationalität und Sprache.
Abs. 2.
Die Gleichberechtigung aller landesüblichen Sprachen in Schule, Amt und öffentlichen
Leben wird vom Staate anerkannt.
Abs. 3.
In den Ländern, in welchen mehrere Volksstämme wohnen, sollen die öffentlichen Unterrichtsanstalten derart eingerichtet sein, dass ohne Anwendung eines Zwanges zur Erlernung
einer zweiten Landessprache jeder dieser Volksstämme die erforderlichen Mittel zur Ausbildung in seiner Sprache erhält.
Dieses Gesetz betrachtet Zisleithanien als einen Vielvölkerstaat. Die Volkstämme (Nationalitäten) wurden legitim, sie erhielten als Kollektiven Rechte.
Im Reich (in der Monarchie) war die deutsche Sprache dominant und trotz dieses Gestzes
wurden die anderen Sprachen nicht entsprechend betrachtet und behandelt.

Das heutige Österreich
3.1. Nationalitäten und Sprachen in Österreich
In Österreich können wir von 6 nationalen (sprachlichen) Minderheiten sprechen. Diese
Minderheiten befinden sich vor allem auf den Grenzgebieten.
Das heißt:
Slowenen leben in Kärnten (Hermagor/Smohor, Klagenfurt/Celovec) und in der Steiermark
(Soboth/Sobota, Radkersburg).
Kroaten sind überwiegend im Burgenland zu finden (Güssing, Oberwart, Oberpullendorf,
Mörbisch). Außerdem leben noch Kroaten in Wien.
Ungarn wohnen in einer größeren Anzahl im Burgenland (Oberwart, Oberpullendorf, Neusiedler).
Tschechen befinden sich in einem großem Maße in Wien.
Roma/Sinti haben ihr primäres Siedlungsgebiet im Burgenland (besonders das Bezirk
Oberwart), daneben leben sie noch in den Städten, in der Nähe von Städten Ostösterreichs.
Slowaken finden wir in einer bedeutenden Anzahl in Wien.
Sehen wir uns auch die Zahlen an:
Gesamtbevölkerung:
7 795
Deutschsprachige Österreicher:
7 107
Kroaten: 29 596
Tschechen:
Ungarn:
19 638
Roma/Sinti:
Slowenen: 19 289
Slowaken:

786
411
9 822
5 000
1 015

Andere:
86 325
Ausländer: 517 690

Mit Hilfe der Ergebnisse der Volkszählungen von 1910, 1951, 1981, 1991 können wir
studieren und behaupten, wie sich die Anzahl der Nationalitäten verändert hat.

Kärntner Slowenen
Burgenländische Kroaten
Burgenländische Ungarn
Wiener Tschechen

1910
66 463
43 633
26 225
98 461

1951
42 095
34 427
7 669
5 275

1981
16 552
18 648
4 025
4 106

1991
13 962
19 109
4 937
6 429

Mit der Zeit wurde die Anzahl der untersuchten Minderheiten immer weniger - das heißt
immer weniger Leute bekennen sich als Mitglied einer sprachlichen Minderheit, viele haben
sich angepasst.
Zusammenfassend kann gesagt werden, Österreich ist ein Staat mit vielen Nationalitäten,
also ein multinationaler Staat, aber die Anzahl dieser Nationalitäten ist sehr gering (insgesamt
1,1%).
3.2. Sprachliche Rechte, Verordnungen,
Europäischen Union

Gesetze in Österreich vor dem Beitritt zu der

3.2.1. Internationale Dokumente (die die Gesetze in Österreich stark beeinflusst hatten)
Europäische Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (1950)
UN-Pakt über bürgerliche und politische Rechte ( 1966)
Jede sprachliche Minderheit hat das Recht, ihr eigenes kulturelles Leben, ihre eigene
Sprache zu pflegen und zu gebrauchen.

3.2.2. Dokumente Österreichs
Staatsvertrag von Saint-Germain-en-Laye
(1919)
Abschnitt V - Schutz von Minderheiten, Artikel 66-68.
Nach diesem Abschnitt gibt es keine Beschränkungen im freien Sprachgebrauch im Privatund Geschäftsleben, in Angelegenheiten der Religion, der Presse oder von Veröffentlichungen.
Österreichische Staatsbürger, die einer Minderheit angehören, haben dieselben Rechte wie die
anderen österreichischen Staatsangehörigen.
Verfassung vom 10. November 1920
Artikel 8 - In der Verfassung ist ausgesagt, dass die deutsche Sprache die Staatssprache sei,
aber die gesetzlich formulierten Rechte müssen den sprachlichen Minderheiten garantiert
werden.
Staatsvertrag (1955)
Artikel 7 - Rechte der slowenischen und kroatischen Minderheiten in Österreich (genauer
gesagt in Kärnten, Burgenland und Steiermark)
Diese Minderheiten erhalten dieselben Rechte wie die anderen österreichischen Staatsbürger. Sie haben Recht auf Organisationen, Versammlungen und Presse in der eigenen Sprache. Es wird in den Bezirken der 3 erwähnten Bundesländer mit slowenischer und kroatischer
oder gemischter Bevölkerung diese 2 slawischen Sprachen neben dem Deutschen als Amtssprache anerkannt.
Es werden eigene Elementar- und Mittelschulen errichtet.
Kärntner Minderheitenschulgesetz (1959)
Die slowenische Minderheit in Kärnten hat das Recht auf Gebrauch der slowenischen
Sprache als Pflichtgegenstand.
In Kärnten muss für die slowenische Minderheit (österreichsche Staatsbürger) eine
Mittelschule mit dem Unterricht in der Muttersprache errichten.
Das Kärntner Gerichtssprachengesetz (1959)
Bei Eingaben und Verhandlungen kann die slowenische Sprache gebraucht werden und die
Eingaben muss das Gericht ins Deutsche übersetzen oder übersetzen lassen. Bei Verhandlungen
(wenn es nötig ist) muss ein Dolmetscher es einen Dolmetscher rufen.
Auch die Entscheidungen (wenn es auch in slowenischer Sprache verhandelt wurde)
müssen ins Slowenische übersetzt werden.
3.3. Internationale Dokumente, die nach dem Beitritt Österreichs zu der EU die nationalen
Gestze, Verordnungen beeinflusst, gegebenenfalls verändert haben
3.3.1 Dokumente des Europarats
Europäische Menschenrechtskonvention zum Schutz ethnischer Minderheiten ( 1991 )
Die Mitglieder der Minderheiten haben das Recht ihre eigene Sprache schriftlich und
mündlich zu gebrauchen.
Europäische Charta der Regional- oder Minderheitensprachen (1992)
Österreich hat die Charta ratifiziert. Damit hat es sich verpflichtet, die in der Charta
Bestimmten einzuhalten. Jeder Staat, der diese Charta ratifiziert hat, muss 35 von allen
Bestimmungen auswählen und sie einhalten. Sie beinhaltet allgemeine Bestimmungen, Ziele,
Grundsätze und Maßnahmen zur Förderung der Benutzung von Regional- oder Minderheitensprachen im öffentlichen Leben.
Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler Minderheiten ( 1994)
Auch dieses Rahmenübereinkommen hat schon Österreich ratifiziert. Dieses Abkommen
wird dem Schutz nationaler Minderheiten gewidmet.

3.3.2. Dokumente der Europäischen Gemeinschaft/Union
Entschließung des Europäischen Parlaments über den Schutz der Sprachen und Kulturen
von Minderheiten in der Europäischen Gemeinschaft ( 1987)
Die Mitgliedstaaten müssen ihre sprachlichen Minderheiten anerkennen und die Voraussetzungen sichern, damit die Minderheiten ihre Kultur und Sprache erhalten und entwickeln
können.
Entwurf eines Berichtes des Ausschusses für Recht und Bürgerrechte des Europäischen
Parlaments über den Schutz der Rechte von Volksgruppen in den Mitgliedstaaten durch das
Gemeinschaftsrecht - Charta der Volksgruppenrechte (1993)
Ein selbständiger Artikel (9) dieser Charta beschäftigt sich mit dem Recht auf Sprache.
Entschließung des Europäischen Parlaments zu den sprachlichen und kulturellen Minderheiten in der Europäischen Gemeischaft ( 1994)
Nach diesem Dokument ist die sprachliche Vielfalt ein bedeutendes Element des kulturellen Reichtums der EU. Deshalb ist es sehr wichtig, die Erhaltung und Entwicklung der Minderheitensprachen zu unterstützen.
3.4. Dokumente

Österreichs

3.4.1. Dokumente des Bundesrechts
Europäische Charta der Regional- oder Minderheitensprachen
Sie ist am 1. Oktober 2001 in Österreich in Kraft getreten, dann hat der Staat die Charta
ratifiziert.
Österreich muss Maßnahmen treffen, damit der Gebrauch von Regional- oder Minderheitensprachen im öffentlichen Leben gefordert wird.
In Österreich sind Minderheitensprachen im Sinne dieser Charta das Burgenlandkroatische,
das Slowenische, das Ungarische, das Tschechische, das Slowakische und das Romanes der
Roma in Österreich. Hinsichtlich dieser Sprachen müssen die Ziele und Grundsätze der Charta
betrachtet und erfüllt werden.
Außerdem findet man im Bundesrecht Lehrpläne für Minderheitenvolksschulen, für die
Handelsakademie und Handelsschule und die Minderheitenschulgesetz für Kärnten.
3.4.2. Dokumente des Landesrechts
Burgenland
Burgenländisches Pflichtschulgesetz (1995)
Als Freigegenstand können auch die Sprachen Kroatisch, Slowenisch, Slowakisch
Tschechisch und Ungarisch gewählt werden (mindestens 5 Personen braucht man dazu).
Kindergartengesetz (1995)
Kärnten
Kärntner Kindergartenfondsgesetz (2001 )
In diesem Gesetz handelt es sich um zweisprachige Kindergärten mit deutscher und
slowenischer Sprache.
Vorarlberg
Pftichtschidorganisationsgesetz
(2000)
Unterricht in Fremdsprachen, auch in Kroatisch, Slowekisch, Sloenisch, Tschechisch,
Ungarisch, bei mindestens 5 Personen.

Die Bundesländer Burgenland, Niederösterreich und die Steiermark verfügen über Landesverfassung, in der ausgesagt wird, dass die deutsche Sprache die Landessprache sei und die
Rechte der sprachlichen Mindrheiten nicht verletzt werden dürfen.
In den anderen Bundesländern habe ich keine Dokumente gefunden, die sich mit den
sprachlichen Minderheiten oder mit den Minderheitensprachen beschäftigen.
Zusammenfassung
Nachdem wir die sprachpolitischen Verordnungen, Gesetze in dem ehemaligen Reich und
im späteren Österreich studiert haben, können wir feststellen, dass sich die Sprachpolitik dieses
Staates im Laufe von Jehrhunderten stark verändert hat.
Österreich hat sowohl den Kreis der Minderheiten als auch die Rechte erweitert. Das wurde
durch seinen Beitritt zu den UN, zum Europarat und zur EU eindeutig beeinflusst.
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. S Z O T Á K SZILVIA

Nyelvtörvények és gyakorlat Burgenlandban
Bevezető
Az első világháború következményeként Európa politikai térképe átrajzolódott, számos új
állam jött létre, és szinte mindegyikük sokfajta etnikai, nyelvi és vallási kisebbséget foglalt
magába. (Ausztriában a következő kisebbségek élnek: cseh, szlovák, szlovén, horvát, magyar,
roma.)
Ezekben a kisebbségi csoportokban joggal merült fel a félelem attól, hogy az új állam nem
fogja-e veszélyeztetni kulturális fennmaradásukat. A győztes hatalmak is igyekeztek gondolni
erre, amikor ragaszkodtak ahhoz, hogy a létrejött államok szerződésekben rögzítsék, hogy felvállalják a kisebbségek védelmét. A kisebbségeknek adott jogok igyekeztek biztosítani az állampolgári jogegyenlőséget, valamint kulturális, vallási és területi autonómiát.
Bár ezek a békeszerződések wilsoni elvek alapján jöttek létre, azok a gyakorlatban nem
tudtak érvényesülni, mert hiányzott a végrehajtáshoz a politikai akarat, így nem meglepő, hogy
e nagyhatalmak politikai érdekeit figyelembe vevő kisebbségi jogvédelmi rendszer hamarosan
összeomlott.
Noha a kisebbségek jogairól próbálunk meg értekezni, meg kell jegyezni, hogy nemcsak a
szociolingvistáknak, de a jogalkotóknak is fejtörést okoz a „nemzeti kisebbség" fogalmának
meghatározása, olyannyira, hogy egyetlen nemzetközileg elfogadott jogi dokumentum sem
definiálta ez idáig a pontosan. Az egyik legelfogadottabb definíció szerint a kisebbség: „Az
állam polgárainak olyan csoportja, amely az állam lakossága többi részéhez képest számszerű
kisebbségben van, nincs domináns helyzetben, s amelynek tagjai történelmi események folytán
elszakadtak szülőhazájuktól, de megőrizték annak az országnak vallási, nyelvi és kulturális
jellemzőit, s közös akarattal törekednek a fennmaradásra és arra, hogy a többséggel egyenlő
elbánásban részesüljenek mind ténylegesen, mind a törvények szerint, s tiszteletben tartják az
adott állam szuverenitását.1,1
A nyelvi jogi kategória szintén új fogalom az európai jogalkotásban. Noha a nyelvi jogokat
többféleképpen rendszerezték m á r 2 , kevesen vizsgálták eddig az oktatással kapcsolatos nyelvi
jogokat.
Mivel az anyanyelvhasználat elsajátításának a családon kívül az iskolai oktatás a második
legmeghatározóbb helyszíne, ezért az oktatási nyelvi jog a legfontosabb emberi jogok közé
tartozik 3 Ebből következően fontos megvizsgálni, hogy miként jelenik meg a nyelvi jog a nem-

1
2

4
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zetközi nyilatkozatokban, s milyen oktatási jogokra vonatkozó utalásokkal találkozunk ezekben
a megállapodásokban?
Már az ENSZ Alapokmányából (1945) kiderült, hogy az alapvető emberi jogok biztosítása
nem jelent megoldást a kisebbségi problémákra. Az azt követő, kisebbségvédelemmel kapcsolatos nemzetközi okmányok 4 jelentősége nem csekély, de gyengíti az egyezmények jogi erejét
és egyben a kisebbségek jogait az a hézagos megfogalmazás, amely túl nagy mozgásteret enged
az államoknak abban a tekintetben, hogy sajátos körülményeiknek megfelelően alakítsák kisebbségpolitikájukat.
A „nyelvi jog" terminus több nemzetközi dokumentumban megjelenik, ennek egyik legfontosabb példája az 1996-os barcelonai Nyelvi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, amelyről kiderült, hogy számos ponton finomításra szorul. Jövőbeli feladatként hátra van még egy ENSZ
szintű nyelvi jogi dokumentum megalkotása, amely magában foglalná a hiányzó nemzetközi
jogi garanciákat.
A kisebbségekre vonatkozó hatályos jogszabályok

Ausztriában

Az osztrák kisebbségi jogi szabályozás az állam felépítéséből következően 3 szinten jelenik
meg, ennek megfelelően a kisebbségekre érvényes jogszabályokat az alábbi csoportokba soroljuk: alkotmányszintü-, szövetségi szintű-, és tartományi szintű szabályozások. (Külön csoportba
sorolhatnánk még azokat a nemzetközi szintű dokumentumokat, amelyeket Ausztria is ratifikált.)
Az alkotmányi szintű szabályozások csoportjába a következő törvények tartoznak:
A Saint-Germain-i Államszerződés (1920/303. törvény, 66- 69.tc.)
Szövetségi Alkotmány (1930/1. törvény, 8. tc., újabb változata 2000/68. 8. tc.)
Az 1955-ös Államszerződés (1955/152. törvény 7. tc.)
Karintiai kisebbségi iskolatörvény (1959/101. 1. tc.)
Burgenlandi kisebbségi iskolatörvény (1994/641 1. tc.)
Az 1919-ben aláírt, a wilsoni elveknek megfelelő Saint Germain-i Államszerződésben
Ausztriának kötelező jelleggel be kellett építenie jogrendjébe a kisebbségek védelmét. Az alapvető emberi jogok biztosítása azonban Ausztria esetében sem jelentett megoldást a kisebbségi
problémákra. Az általános emberi jogokra vonatkozó rendelkezéseket a 62-69. tc.-ek tartalmazzák. (1. sz. melléklet)
A szövetségi alkotmány 1930/1. tv. 8. tc. 1-2. (2000/68) bekezdése is a fentiekhez hasonló általános jogokat fogalmaz meg. (2. számú melléklet)
Az 1955-ös Államszerződésben (1955/152) Ausztria visszaállítása és a fasizmustól való
felszabadítása után újra rendezték a nemzetiségek jogait. A 6. tc. az általános emberi jogokat
tartalmazza, az oly sokszor emlegetett 7. tc. (3. számú melléklet) a szlovén és a horvát nemzetiségek jogait rendezi - azaz népcsoportként említi meg őket - , a magyar, cseh, szlovák és roma
népcsoportokat azonban a törvény nem említi meg.
A fentiek alapján elmondhatjuk, hogy fontos a törvényi megfogalmazás, de keveset ér, ha
nincs mögötte a megvalósulást szorgalmazó politikai akarat.
Szövetségi szintű szabályozások csoportjába a népcsoporttörvény és a népcsoporttörvény
alapján született rendeletek tartoznak, amelyek a következők:
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1976-os Népcsoporttörvény 1976/396 (4. számú melléklet)
A Szövetségi Kormány rendelete a népcsoporttanácsokról (1977/38, 1993/895)
A Szövetségi Kormány rendelete azokról a községekről, amelyekben topográfiai jeleket
kell német és szlovén nyelven elnevezni. (1977/306. 1-3. tc.)
A Szövetségi Kormány rendelete a szlovén nyelvhasználatról hivatalos helyeken
(1977/307. 1-6. tc.)
A Szövetségi Kormány rendelete a szlovén helységnévtáblákról (1977/308)
A Szövetségi Kormány rendelete a horvát nyelvhasználatról közhivatalokban (1991/6)
Burgenlandi Topográfia Rendelet (2000/170.)
Rendelet a magyar hivatali nyelvről (2000/229.)
Rendelkezés a népcsoporttanácsok tagjainak járandóságáról (1979, 2002)
Az 1976-os Népcsoporttörvény alapjaiban nagy változást jelentett a burgenlandi magyar kisebbség számára, ugyanis a cseh kisebbséggel együtt autochton népcsoportként van meg nevezve. Meg kell jegyezni, a bécsi magyarokat a törvény ekkor még nem tartja a magyar népcsoporthoz tartozónak. Őket 1992-től ismerték el, és ennek megfelelően emelkedett a népcsoporttanácstagok száma 8-ról 16-ra.
A törvény hiányossága, hogy a szlovák és roma kisebbségről továbbra sem tesz említést.
A 3. tc. népcsoporttanácsok megalakítására kínál lehetőséget, amelyek védenék és képviselnék a népcsoportok érdekeit. A tanácsok javaslatokat tehetnek és tanácsokat is adhatnak, ha
erre felkérik őket.
A szlovén és horvát népcsoport felháborodással fogadta a népcsoporttanácsokról szóló paragrafusokat, mert ezek elfogadása az 1955-ös Államszerződés biztosította jogaikhoz képest
visszalépést jelentett volna. Számukra nem volt fontos ezeknek a tanácsoknak a megalapítása,
ők a magyarok 1979-ben megalakult népcsoporttanácsát is kollaboránsként emlegették. Mára a
törvény többszöri módosításának eredményeképpen Ausztria területén hivatalosan is hat őshonos kisebbség él, azaz: szlovén, horvát, magyar, cseh, szlovák és roma.
Az elismert népcsoportok sorra megalakították tanácsaikat.
Tartományi szintű szabályozások a legpontosabban megfogalmazott jogszabályok az
adott kisebbségekre nézve:
A Karintiai kisebbségi iskolatörvény újabb kiegészítése 2001/76.
Burgenlandi kisebbségi iskolatörvény 1998/136
Burgenlandi óvodatörvény 1990/7.
Mint a fentiekből látjuk, Ausztriában a kisebbségek nyelvhasználatának különböző megnyilvánulásait rendeletekkel szabályozzák, és ezek a mindennapi életnek csak egyes területeire
vonatkoznak, sajnos nem fedik le a teljes skálát.
Törvények és a gyakorlati élet
/. Magyar nyelv az oktatásban
Pénteknél olvashatjuk, hogy „...az anyaország határain kívüli, de a nyelvhatáron belüli közösségek nyelvhasználatát és anyanyelvi oktatását már rég nem a hagyományok határozzák
meg, hanem az illető nemzeti közösségek nyelvének az alkotmányban is rögzített alárendelt jogi
státusza, az ebből fakadó nyelv- és oktatáspolitika...". 5 Az oktatás hagyományairól Burgenland
esetében abszolút nem beszélhetünk, hiszen azok Trianon után elsorvadtak. A 70-es évektől
lassan beinduló magyar nyelvű oktatás pedig még mindig nem tart hagyományteremtő fázisban.
Vizsgáljuk meg a törvény adta lehetőségeket!
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Az oktatással kapcsolatban két törvényt fontos megemlítenünk: 1994 után 2002. júliusában
kiadták a legfrissebb burgenlandi óvodatörvényt, amely a kétnyelvű (német-magyar, némethorvát) nevelést szabályozza az óvodákban, s heti 6 óra helyett 9 órában határozza meg azt a
minimál óraszámot, amelyet a kisebbség nyelvén tartott foglakozásokra kell fordítani. A törvénynek azt a pontját sérelmezik a kisebbségek, amely kimondja, hogy a kétnyelvű óvónőnek
két éven belül le kell tennie egy kétnyelvű nyelvvizsgát. A törvény lehetővé teszi, hogy a bölcsődékben és a napközi otthonokban is taníthatják a kisebbségi nyelvet. Magyar nyelvű óvodai
oktatás Alsőőrben, Felsőőrben, Felsőpulyán és Őriszigeten folyik. Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége (Zentralverband) 2000-től Bécsben is működtet óvodás
csoportot. Azt, hogy az óvodai magyar nyelvű nevelő munka mennyire eredményes. minden
ünnepen figyelemmel követhetjük. A gj>erekek (magyar és osztrák szülők gyerekei egyaránt)
nagyon szépen elsajátítják a magyar nyelvű mondókákat, énekeket, versikéket, bár ez nem jelent
minden esetben magyar nyelvismeretet.
A burgenlandi magyar és horvát kisebbség anyanyelvű oktatását szabályozza a többször
módosított Burgenlandi kisebbségi iskolatörvény (1994/641, 1998/136). A törvény az egész
oktatási skálát leszabályozza az elemi iskolai szinttől kezdődően, s a következő lehetőségeket
biztosítja a magyar ill. horvát népcsoport számára:
Az elemi iskolákban (1) egynyelvű horvát vagy magyar osztályokban tanulhatnak a gyerekek; ebben az esetben az állam nyelvét heti hat órában kötelezően kell oktatni. Az ilyen osztályokba külön jelentkezni kell, s legalább 7 fő szükséges az osztály beindításához.
A másik lehetőség, hogy a gyerekek (2) kétnyelvű horvát-német, illetve magyar-német
osztályokba járjanak. Ebben az esetben nem kell külön jelentkezni, de az osztályok beindításához itt is 7 fő szükséges. Ebben az esetben a magyar idegen nyelvként tanulják a gyerekek heti
1-4 órában.
A polgári és szakközépiskolákban is lehetséges (1) egynyelvű osztályok indítása legalább 9
jelentkezővel, az állam nyelvét heti 6 órában tanulva, valamint (2) a német iskolákban is lehetőség van a magyar nyelv tanulására 5 fő jelentkezésével. Bár a törvény ebben az esetben nem
határozza meg, hogy milyen óraszámban tanulják a magyar nyelvet, a gyakorlatban ez heti 1-4
órát jelent hetente.
A gimnáziumokban kétnyelvű oktatásra van lehetőség. A törvény úgy látja helyesnek, ha a
magyar-német és horvát-német nyelvórák száma közel azonos. A tanulóknak bizonyítaniuk
kell a felvételkor a magyar nyelvtudásukat.
A törvény biztosította lehetőségek és a gyakorlat között egészen nagy különbségek tapasztalhatók. Felmerül a kérdés: talán nincs rá igény? A válasz inkább az, hogy nincs meg a politikai akarat arra vonatkozóan, hogy ezek a lehetőségek megvalósuljanak.
Minden nyelvi kisebbség számára az a cél, hogy a többség és kisebbség nyelvét egyaránt
magas szinten beszélje, bár ezt gyakorlati tapasztalataik alapján kisebbségi létben dolgozó nyelvészeink túlzott idealizmusnak tartják.
A kétnyelvű oktatási modellek ismertetésétől eltekintek (lásd Bartha: 1999), ehelyett
Lanstyákot idézem, aki a Magyar Köztársaság határain kívül többé-kevésbé zárt tömbökben élő
kárpát-medencei magyarság anyanyelvmegtartó oktatási modelljeként a többség nyelvét kizárólag tantárgyként tanító iskolát tartja a legmegfelelőbbnek, s szerinte ezen a „modellen belül
kell keresni a többségi nyelv hatékonyabb oktatásának lehetőségeit...". 6
Ausztriában a törvények (lsd. fentebb) lehetőséget adnak olyan egynyelvű osztályok indítására, amelyben a gyerekek anyanyelven tanulnak szinte mindent, s a többségi nyelvet heti 6
órában sajátíthatnák el; ilyen oktatási formára Burgenlandban nincs példa, de ha figyelemmel
r
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kísérjük azt a pozitív változást, amely a magyar nyelvoktatásban évről-évre bekövetkezik (pl.:
egyre több német nyelvű iskolában van igény a magyar nyelv tanulására), akkor azt sem kell
kizárni a jövőre nézve, hogy ez az oktatási modell is megvalósul.
A kétnyelvű oktatás az említett négy település elemi iskolájában (Volksschule) abban nyilvánul meg, hogy a gyerekek heti 1-4 órában tanulnak magyar nyelvet. A kisdiákok különböző
szintű nyelvtudással kezdik el az elemi iskolát. Van, aki alig beszéli a nyelvet, van, aki nagyon
jól. így a tanítónőnek differenciáltan kell a magyart, mint idegen nyelvet tanítania.
Elemi iskolai szinten szabadon választott tantárgyként egyre több településen tanulnak magyart a gyerekek. Ennek oka, hogy a határ közelsége és az élénk gazdasági kapcsolatok miatt az
osztrák szülők szemében is nőtt a magyar nyelv presztízse. Ezen települések száma egyre nő, de
pontos adat nem áll rendelkezésünkre. 7
A polgári iskolákban (Hauptschule) is kétnyelvű oktatás folyik, a gyerekek heti 4 órában
tanulják a magyart. (Felsöpulya, Felsőőr)
Három gimnáziumban van lehetőség magyar nyelvtanulásra: Felsőlövőn, Felsőőrben és
Felsőpulyán, sajnos itt is idegen nyelvként tanulják a magyart.
A magyar oktatás folyamatos intézményi rendszere nem volt biztosított, hiszen a magyar
nyelvoktatás a 80-as évektől kezdődően került be újra a burgenlandi iskolák tantervébe. Ennek
köszönhető, hogy az első olyan diák, aki elemi iskolai szinttől az érettségiig folyamatosan tanulhatta a magyart iskolai keretek között, 2006-ban fog végezni Felsőpulyán. 8
Bár Bécsben kb. 15 000 magyar él, intézményes keretek között alig tanulnak magyarul. Az
Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége 9 1987 szeptemberétől
fenntartja a Bécsi Magyar Iskolát (oktatás minden második hét szombatján az Urania épületében), amely kb. 100 fős részvételt jelent. Felvetődött a magyar közösség körében egy bécsi
székhelyű, magyar tannyelvű gimnázium osztrák állami támogatással történő felállításának
gondolata is, de a feleknek nem sikerült megegyezniük, így előrelépés nem történt.
S a gimnáziummal meg is szakad a magyar nyelvű oktatás lehetősége. Az ausztriai felsőoktatási intézményeknek nincs magyar tagozata. A Bécsi Tudományegyetem Finn-ugor Tanszékén tanulmányokat folytató diákok külön tanári képesítő vizsgát tehetnek, továbbá a felsőőri
Óvodapedagógiai Központban magyar- és kétnyelvű kurzusokon óvónői képesítést szerezhetnek a hallgatók.
Ugyancsak hiányosságot fedezhetünk fel a magyar nyelvű felnőttképzésben is.
2. Magyar nyelv a kultúrában
A burgenlandi szórványmagyarság erős asszimilációja, legtöbbször német használati nyelve ellenére ragaszkodik magyarságához. Már-már szimbolikusan, de minden évben hagyományként megrendezésre kerül március 15-ének, anyák napjának a megünneplése, s karácsonyi
ünnepség szervezése a négy településen. Ez szinte minden hónapban kiegészül hangversenyekkel, kiállításokkal, magyarországi vendégek meghívásával, nyári táborok megszervezésével.
Pezsgő határmenti kapcsolatok alakultak ki az elmúlt tíz évben. Egy-egy település összefogásával (pl. Locsmánd és Zsira vagy Ágfalva és Pomogy) iskolás gyerekek találkozhatnak és ismerkedhetnek egymás nyelvével.
A sűrű programok általában a civil szervezetekben tevékenykedő lelkes embereknek köszönhető, és szinte minden településen van néhány meghatározó személyiség, aki próbál tenni
azért, hogy magyar szót halljunk Burgenlandban.
7
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A civil szervezetek közül a legmeghatározóbb az 1968-ban alakult BMKE 10, melynek keretein belül működik a Virgonc Néptánccsoport, illetve az Őriszigeti Magyar Néptánccsoport.
Megalakulóban van a Közép-burgenlandi Magyar Kulturális Egyesület, amely Felsőpulyán
tevékenykedik majd. A Magyar Intézet konferenciáival, valamint a Magyar Információs és
Médiacentrum Alsóörben szintén a magyar nyelvű kultúra ápolását és gyakorlását tekinti céljának. A Burgenlandon kívüli magyar egyesületek csúcsszerve az Ausztriai Magyar Egyesületek
és Szervezetek Központi Szövetsége, amely szervező és tervező funkciót lát el: vendégegyüttesek felléptetésével hatodik éve működteti a Bécsi Magyar Színházat, koncerteket és
kiállításokat, szavalóversenyeket rendez, s 2001 őszétől évente ismétlődő magyarságismereti
(irodalom- és kultúrtörténet, történelem, társadalomismeret, politikai földrajz, néprajz) pedagógus-továbbképző és népfőiskolai tanfolyamot indít.
Sajnálatos, hogy több kezdeményezés ellenére sincs az ORF televízió burgenlandi stúdiójának önálló magyar szerkesztősége, csak egy horvát szerkesztőségen belül működő irodája.
A stúdió évente hat alkalommal fél órában sugároz „Adj Isten, magyarok!" címmel műsort
a magyar kisebbség számára, illetve 2003-tól évi négy alkalommal láthatjuk a „Servus - Zravo
- Szia" háromnyelvű adást. Érdemes látogatni az ORF Népcsoportstúdiójának honlapját, amelyen minden aktuális kisebbségekre vonatkozó hírt elolvashatunk.
Nagy népszerűségnek örvend a Rádió Burgenland, amely naponta magyar nyelven is sugároz nemzetiségi híreket.
Bár a burgenlandi magyarságnak nincs önálló könyvkiadója, több kiadvány lát napvilágot
magyar nyelven. Szinte minden település bekapcsolódik az Őrség" című lap írásába. A kiadvány a burgenlandi magyarság életképeit, problémáit, múltját, jövőjét, jelenét, kultúráját és
szellemi hagyományait igyekszik bemutatni. Eddig megjelent számaiból rengeteg információhozjuthatunk az itteni magyarságról. Gyerekekhez szól a Hírhozó, amely pár oldalban, játékos
formában próbálja meg felkelteni a kisebbek érdeklődését a magyar nyelv iránt. Tartalmaz
meséket, versikéket, rejtvényeket, rajzokat. Az újra indult Őrvidéki Hírek szintén aktuális népcsoportproblémákról ad bővebb tájékoztatást.
Felsőpulya havonta megjelenő lapja12 is tartalmaz egy magyar oldalt, amely beszámol a város magyarságának az elmúlt hónap aktuális eseményeiről városi, de tartományi szinten is. Az
oldalon egy rövid terjedelmű német nyelvű összegzés is helyet kapott, amely osztrákokat hivatott tájékoztatni a magyar eseményekről.
Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége kéthavonta adja ki a
Bécsi Naplót, amely főként bécsi magyarokról, illetve Magyarországról tudósít.
3. Magyar nyelv a hitéletben
Magyarságunknak két alappillére van a szórványban: az egyház és az iskola. Az iskoláról
már fentebb beszéltünk, most kövessük figyelemmel a hitéletet.
A pulyaiak mostanában azon fáradoznak, hogy összegyűjtsék és kiadják vallásos énekeiket13. Rögtön eszünkbe juthatnak a csángó magyarok, akik nyelvük utolsó maradványaként
őrzik az archaikus imádságokat.
A burgenlandi magyarság anyanyelven folyó vallásgyakorlásához való jogát általánosságban 1955-ös államszerződés fogalmazza meg. Magyar nyelvű hitélet a már sokszor említett
négy községben folyik (Felsőpulya, Alsóőr, Felsőőr, Őrisziget, illetve a közigazgatási változá-
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sok óta Vörösvár) más-más feltételekkel. A népcsoport három felekezethez tartozik: Felsöpulya
és Alsóőr lakói katolikusok, a felsőőriek reformátusok, az öriszigetiek lutheránusok. A KözépBurgenlandi Felsöpulya, városi rangra emelkedett járási székhely, ahol a lelkészi teendőket
redemptorista papok látják el. Tulajdonképpen az egyedüli magyar nyelvű vallási esemény a
vasárnaponként megtartott (mára már ez is kétséges) magyar mise kb. 20-30 hívő részvételével.
Itt a gyerekeket sajnos nem sikerült bevonni a hitéletbe. A helyiek szeretnének pozitív változásokat elérni, s gyakran kapnak püspöki ígéreteket. Ezzel szemben az alsóőri plébánia 1988-ben
a pannonhalmi Szent Benedek-rendi Főapátság joghatósága alá került, s a helyi plébános áldozatos munkájával a magyar nyelv és kultúra ápolása terén az egyik regionális központ szerepét
is betöltötte. Az őriszigeti, Erdélyből áttelepült lutheránus tiszteletes is aktívan őrzi a magyar
nyelvű kultúrát, amely nemcsak a magyar nyelvű istentiszteletben, hittanórákban, de néptánccsoport- és egyéb nyelvápoló rendezvények megszervezésében nyilvánul meg. A felsőőri református közösség lélekszámát tekintve a legnagyobb. A kb. 1200 fős közösség 10%-a vesz
részt az istentiszteleteken, ünnepnapokon 5-600 fő. A református gyülekezet el tudta érni, hogy
Magyarországról kapjon lelkipásztort, akinek feladatkörébe tartozik a hittan tanítás. A gyülekezet külön kérésére a feleség sem végez egyéb munkát, csak a gyülekezet dolgaival foglakozik.
Ezeken a településeken még ragaszkodnak a magyar nyelvű misék, illetve istentiszteletek
megtartásához, a liturgikus énekekhez, imaszövegekhez. Harcolnak is azért, hogy legyen magyar nyelvű vallási vezetőjük. Bár láttuk, hogy az utánpótlás nehéz, mert magyar nyelvű lelkészképzés nincs. Legnehezebb a katolikus egyházon belül megoldani az utánpótlást, itt ütköznek a legtöbb korlátba.
4. Magyar nyelv a hétköznapokban
Két ide vonatkozó rendeletet tudunk felsorolni, az egyik 2000-ben kiadott Topográfiarendelet, amelynek értelmében kétnyelvű helységnévtáblák kerültek a magyarlakta települések
végére. Egyéb magyar feliratot alig találunk: egy-két emléktáblát, A hivatalos helyeket (pl.
tanácsháza) általában nem jelzi magyar felirat. A magyar hivatali nyelvről szóló rendelet a már
sokszor emlegetett négy településen szabályozza a magyar nyelvhasználatot. A magyart a német
mellett kiegészítő hivatali nyelvként lehet használni a négy helység hivatalaiban és szolgálati
helyein, megnevezés szerint a csendőrségen, a Felsőpulyai és Felsőőri Kerületi Bíróságon és
Elöljáróságon, a katonai parancsnokságon, a postai és távközlési, valamint vasúti hivatali
ügyekben. A törvény nem tesz említést a pénzintézetekről és az egészségügyi intézményekről.
A gyakorlatból kiderül azonban, hogy ha pl. egy pénzintézetben volt magyar ajkú dolgozó, és
volt igény a magyar nyelvű ügyintézésre, akkor ennek nem volt akadálya (pl.: Felsőpulyán, de
megjegyzem, hogy érdemes lenne megvizsgálni, hogy a törvény megjelenése után változott-e
valami az ügyintézésben; avagy mennyivel többen vették igénybe a magyar nyelvű eljárást).
A települések hétköznapja az utcán tapasztalataim szerint németül folyik, bár aki tud, szívesen megszólal magyarul is. A magyar ünnepek nyelve magyar, de a magyar nép nagyon udvarias, és ha csak németül tudók is jelen vannak, akkor lefordítanak mindent, és magyar-német
nyelvű ismertetőket is szétosztanak. A többségnek nincs ilyen gesztusa.
Összegzés
A nemzeti kisebbségekhez tartozó emberek identitása csak akkor tartható fenn, ha az oktatás folyamán anyanyelvüket megfelelően elsajátítják, ugyanakkor a többségi társadalomba való
beilleszkedés elengedhetetlen feltétele az állam nyelvének elsajátítása is. Ez utóbbit hamar
felismerte a határokon túl rekedt burgenlandi magyarság, miközben saját nyelvének tovább
adásáról családon belül megfeledkezett, bár az erős asszimiláció mellett is megtartotta magyarságtudatát. Ebből következik, hogy a nyolcvanas évektől kezdve újra bekerül a magyar nyelv-

oktatás a burgenlandi iskolák tantervébe, söt a vasfüggöny megszűnése után az osztrákok körében is nö a nyelv presztízse, amely megnyilvánul abban, hogy gyerekeik az óvodában és az
iskolákban is tanulják kis számban a magyart, de a felnőttek is egyre nagyobb számban vesznek
részt nyelvtanfolyamokon. Évről évre egy-két iskolában harmadik idegen nyelvként igény van a
magyar nyelv oktatására. Persze ezzel párhuzamosan olyan tendenciák is megfigyelhetők, hogy
a törvény adta lehetőségeket sem használja ki a burgenlandi magyarság, mert pl. egy ügyet már
kényelmesebb neki németül elintéznie. Vagyis más oldalról megközelítve: a hivatali nyelvtörvény már oly későn született meg, hogy alig van, ki ügyeket magyarul intézne.
Bár a kisebbségre vonatkozó jogalkotásban megfigyelhetők előrelépések, a legtöbb szabályozás „soft law" jellegű, vagyis a jogi garanciák mellett megjelennek a korlátozások és hézagok. Ez az osztrák törvényhozásra is igaz. Ezentúl nem lehet figyelmen kívül hagyni azt a mulasztást sem, amelyet semmiféle jogi garancia sem tud pótolni: a család nyelvátadó szerepének
gyakorlását.
/. számú melléklet
Részletek a Saint Germain-i Államszerződésből
66. tc.:
Minden osztrák állampolgár a törvény előtt egyenlő és ugyanazokat a polgári és politika
jogokat élvezi rasszra, nyelvre vagy vallásra való tekintet nélkül.
Vallási, világnézeti vagy felekezeti különbség nem okozhat hátrányt egyetlen osztrák állampolgár számára sem állampolgári és politikai jogai gyakorlásában, nevezetesen nyilvános
állások, hivatalok vagy rangok betöltésében illetve különböző kereső tevékenységek és hivatások ellátásában. Egyetlen osztrák állampolgárt sem lehet bármely nyelv szabad gyakorlásában
korlátozni, legyen az magán-, vagy üzleti célú-, vallási-, sajtó-, vagy bármilyen fajta megnyilvánulás, nyilvános gyűlésen történő használat, jogainak csorbítása nélkül.
Az osztrák kormány - hivatalos nyelv bevezetése nélkül - a nem német anyanyelvű osztrák
állampolgárok számára méltányos könnyítéseket/kedvezményeket nyújt nyelvük bíróság előtt
történő szóbeli vagy írásbeli használatában.
A 67. tc. kimondja:
Azon osztrák állampolgárok, akik egy faji, vallási vagy nyelvi kisebbséghez tartoznak,
ugyanazokat a jogi és gyakorlati garanciákat és bánásmódot élvezik, mint a többi osztrák állampolgár; különösképpen gyakorolhatják azon jogukat, hogy saját költségen jótékonysági, vallási
vagy szociális intézményeket, iskolákat, és más oktatási intézeteket létesítsenek, fenntartsanak
és felügyeljenek azon jogosultsággal, hogy azokban a saját nyelvüket tetszés szerint használják
és a vallásukat szabadon gyakorolják.
A 68. tc.:
Ami a nyilvános oktatásügyet illeti az osztrák kormány a városokban és járásokban, ahol
viszonylag jelentős számú nem német ajkú osztrák állampolgár él, méltányos /megfelelő könynyítéseket nyújt, hogy biztosítsa, hogy az elemi iskolákban ezen osztrák állampolgárok gyermekeit saját nyelvükön oktassák. Ez a rendelkezés nem gátolja az osztrák kormányt abban,
hogy a német nyelvet a nevezett iskolákban kötelező tantárgyként oktassa.
Azon városokban és járásokban, ahol viszonylag jelentős számú olyan osztrák állampolgár
él, akik faji, vallási vagy nyelvi kisebbséghez tartoznak, minden pénzösszegből, ami állami,
önkormányzati vagy más költségvetési pénzből oktatási, vallási, vagv jótékonysági célt szolgál,
egy méltányos részt biztosítani kell ezen kisebbségek számára.
A fentiek ugyancsak általános emberi jogokat fogalmaznak meg.

A 69. tc. 3. bek.:
Ausztria beleegyezik abba, hogy a Népszövetség Tanácsa bármely tagjának jogában áll felhívni a Tanács figyelmét a kötelezettségek bármelyikének megsértésére, avagy a megsértés
veszélyére, és hogy a Tanács oly módon járhat el és olyan utasításokat adhat, melyek adott
esetben alkalmasnak és hatásosnak tűnhetnek.
II. számú melléklet14
Részletek a Szövetségi alkotmány 1930/1. tv. 8. tc. -bői
„A német nyelv, a nyelvi kisebbségeknek szövetségi törvény által biztosított jogok csorbítása nélkül a Köztársaság államnyelve.
A Köztársaság (Szövetségi állam, a tartományok és járások), hitet tesz a hagyományos
nyelvi és kulturális sokszínűség mellett, amely az őshonos népcsoportok által jut kifejezésre."
III. számú melléklet
Részletek az 1955-ös Államszerződésből
6. tc.
„Ausztria továbbá kötelezi magát, hogy az Ausztriában érvényes törvények osztrák állampolgárokat faji, nemi, nyelvi vagy vallási téren ... sem elvileg, sem gyakorlatilag jogi állásukban, politikai vagy polgári jogaikban, vagy akármilyen más területen nem diszkriminálják, vagy
emiatt diszkriminációból eredő következményekkel nem sújthatok."
7. tc.
(1) A Stájerországban, Burgenlandban és Karintiában élő szlovén és horvát kisebbségek
Ausztria állampolgáraiként ugyanazokat a jogokat élvezik egyenlő feltételekkel, mint minden
más osztrák állampolgár, beleértve jogaikat a szerveződéshez, gyülekezéshez és a saját nyelvű
sajtóhoz.
(2) Igényt tartanak szlovén és horvát nyelvű elemi oktatásra és viszonylagos számú saját
középiskolára is. Ebben az összefüggésben felülvizsgálják a tanterveket és a horvát és szlovén
iskolák számára létrehoznak egy tanfelügyeleti osztályt.
(3) A szlovén, horvát és vegyes népességű Karintia, Burgenland és Stájerország tartományokban a szlovén és a horvát nyelv a németet kiegészítve hivatali nyelvként használható. Ezeken a területeken a topográfiai jellegű megjelöléseket és feliratokat szlovén vagy horvát, illetve
német nyelven is kiírják.
(4) A karintiai, burgenlandi és stájerországi szlovén és horvát kisebbséghez tartozó állampolgárok azonos feltételekkel ugyanúgy részt vehetnek a kulturális, közigazgatási és bírósági
folyamatokban, mint a többi osztrák állampolgár.
(5) Azon szervezetek tevékenységét betiltják, amelyek a horvát és szlovén népesség identitását és kisebbségi jogait meg akarják csorbítani.
IV. számú melléklet
1. tc.
Az (1) Az Ausztriában élő népcsoportok és azok tagjai élvezik a törvények adta védelmet;
törvény garantálja a népcsoportok megőrzését és állományuk biztosítását. Nyelvüket, népiségtiket tiszteletben kell tartani.
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(2) A szövetségi törvény értelmében népcsoportnak számítanak a szövetségi területen élő
nem német anyanyelvű osztrák állampolgárok, akik saját népi hagyományokkal rendelkeznek.
(3) Mindenki szabadon megvallhatja bármely népcsoporthoz való tartozását. A népcsoport
tagjának nem származhat hátránya abból, hogy az öt népcsoporttagként megillető jogokkal él-e
vagy sem. Senki sem köteles bizonyítani, hogy tagja bármely népcsoportnak.
2. §. (1) A szövetségi kormány rendeletei alapján, a parlamenti képviselőház főbizottságával egyetértésben, a tartományi kormány meghallgatását követően az alábbiakat kell eldönteni:
1. A népcsoportokat, akik számára népcsoporttanácsokat létesítenek, s azok tagjainak számát.
2. Azokat a területeket, ahol az ott lakó népcsoporttagok viszonylag nagy száma miatt kétnyelvű topográfiai megjelöléseket kell alkalmazni.
3. Azok a hatóságok és hivatali szervek, ahol a hivatalos német nyelv használata mellett a
népcsoport nyelve is használható, még ha-e nyelv használatának joga bizonyos személyekre illetve ügyekre korlátozható is.15
A 3. § 2. bek. (A népcsoporttanácsokról 1976/396) népcsoporttanácsok létrehozását javasolja. Elsőként a Magyar Népcsoporttanács alakult meg 1979-ben, amely akkor 8, ma már 16
főből áll. A tanácsnak azonban beleszólási joga nincs, mindössze tanácsadó szervként funkcionál.16 A törvényben a következő áll:
3.§. (1) A szövetségi kancellári hivatalban népcsoporttanácsokat kell felállítani azért, hogy
tanácsokkal lássák el a szövetségi kormányt és a szövetségi minisztereket a népcsoportok ügyeiben. A népcsoporttanácsoknak védeniük és képviselniük kell a népcsoportok kulturális szociális
és gazdasági érdekeit, méltányos határidő alatt véleményt kell formálniuk olyan jogszabályok
jóváhagyása előtt és olyan támogatási területek tervezésénél, amelyek érintik a népcsoportok
érdekeit.
A népcsoporttanácsok javaslatokat tehetnek a népcsoportok, illetve a népcsoporthoz tartozók helyzetének javítására is.
(2) A népcsoporttanácsok a tartományi kormányok számára is ellátnak tanácsadói feladatokat, amennyiben felkérik őket erre.
(3) A népcsoporttanácsok tagjainak a számát a népcsoport létszámát figyelembe véve úgy
kell megállapítani, hogy az adott népcsoport politikai és világnézeti megoszlása megfelelőképpen képviselve legyen.
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Az új gazdaság, az információs társadalom és az alkalmazott nyelvészet
Március 26-án hivatalosan is átadták azt a hazai internetes gerinchálózatot, mely mintegy
500 ezer felhasználó számára biztosít rendkívül gyors hálózati hozzáférést. Néhány hónapos
tesztidőszakot követően immáron élesben is nagy sebességre kapcsolhat a hazai internet, miután
a Miniszterelnöki Hivatal támogatásával és a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési
(NIIF) Iroda beruházásaként létrejött első hazai Optikai Internet hálózat. A gigabites sebességű
gerinchálózat kiépítése az eddigieknél nagyságrenddel gyorsabb adatátvitelt tesz lehetővé félmillió felhasználó számára. 2,5 gigabit másodpercenként.
Az Optikai Internet technológia hazánkban két lépcsőben került bevezetésre. Először a 155,
illetve 34 megabites hazai hálózat épült ki, majd 2001. október közepén - Európa legfejlettebb
országaihoz hasonlóan - kapcsolódtunk a GEANT (Gigabit European Academic Network
Technology) új pán-európai információs szupersztrádájához, amely az EU támogatásával valósult meg. A mostanra lezárult hazai fejlesztések eredménye, hogy kiépült az országos gigabites
Optikai Internet hálózatunk. Az NIIF Program számítógép-hálózatába kapcsolt egyetemek,
főiskolák, kutatóintézetek, könyvtárak és múzeumok mintegy 500 ezer felhasználója jut ezzel
világviszonylatban is kiemelkedő sebességű, 2,5 gigabit másodpercenkénti, kiváló minőségű
belföldi és nemzetközi adatátviteli lehetőséghez
Új gazdaság, információs társadalom, tudásalapú

társadalom

A 'New Economy' fogalma az Amerikai Egyesült Államokból került Európába. Olykor lefordítva 'Új gazdaság', 'Neue Ökonomie'-ként használják a nemzeti nyelvek, olykor az angol
kifejezést veszik át. Jelentése a modern információs és telekommunikációs technológiákra,
illetve az azok terjedése nyomán bekövetkező változásokra utal. A kifejezés elsősorban gazdasági átalakulást sejtet, azonban nem kétséges, hogy a telekommunikációs és információs technológiák széles körű használatának társadalmi és szociális hatásai legalább olyan fontosak, mint
a gazdaságiak. A társadalmi fejlődés következtében az ember új technológiai eszközt teremt,
amely tömegesen elterjed és elkezdi átalakítani a társadalmat. Sokan úgy vélik, a könyvnyomtatás felfedezése óta nem volt még egy olyan technikai újítás, amely az egyetemes emberi kultúrában olyan mélyreható változásokat idézett volna elő, mint amilyeneket az elektronikus információ-továbbítás fog kiváltani.
Keressük még az elnevezést: tudásgazdaság, információs társadalom, tudásalapú társadalom, - valamennyi jelző arra utal, hogy az emberiség egy megváltozott kommunikációs gyakorlattal és értékrenddel jellemezhető korszakba lép.
Ennek jelentőségére minden tudományág felfigyel. A filozófusok „új filozófiáról" beszélnek: az új kommunikációs technológiák tetemes optimizmusra adnak okot, mert a
multimediális irodalommal visszahoznak egy olyan kommunikációs módot, amely közelebb áll
a természeteshez. Megszűnik a nyomtatott szöveg elidegenítő hatása, amely az írásbeliség elterjedésével jelent meg, amikor is előtérbe került az írásos szövegben szó és háttérbe szorult a

kép, a mimika. 1 A multimédiának köszönhetően a kép visszanyeri rangját a napi kommunikációban. A pszichiáter a totális kommunikáció világát látja megvalósulni, ahol az ember bonyolult
kommunikációs rendszerekben él. Ez személyiségében is jelentős változásokat idéz elő. Egyebek között fejlődnek az embert segítő rendszerek: fejlődik a multikulturális tolerancia, az egyén
önazonosságának felismerése, szociokulturális azonosulása, új kapcsolatminőségek jönnek
létre, javul az egyenlő esélyek érvényesítése 2 .
Előadásomban azt vizsgálom, támaszt-e „a totális kommunikáció kora" új feladatokat az
alkalmazott nyelvészettel szemben.
A telekommunikációs

technológia fejlődésének

tíz éve

A telekommunikáció várható hatását ma még valóban nehéz felmérni, hiszen csupán alig
több mint tíz év telt el a New Economy jegyében. Kezdetét a 90-es évek elejére teszik, amikor
először kapcsoltak össze Svájcban fizikusok számítógépeket rendszerré. Az Egyesült Államokban hamarosan felismerték az ebben rejlő lehetőségeket és rövid időn belül felsejlett a „tudásalapú társadalom" látomása: amerikai munkahelyek tömegét látták el modern információs technológiai (IT) berendezésekkel és innentől kezdve használják e berendezéseket intenzíven mindennapi munkaeszközként. Az eszközök működését biztosító hálózat, az Internet története két
fő szakaszra bontható: a csomagkapcsolt hálózatok fejlesztésére (1962-1973) és a nyílt hálózati
architektúra kidolgozására, mely szerint az Internet független hálózatok együttműködő hálózata.
Ez utóbbi az 198l-es publikálásával tekinthető szabványosnak. A fenti fejlesztések eredményét
megtestesítő TCP/IP protokoll teljes körű hálózati alkalmazása 1983. január 1-én, megtörtént.
Ezzel megszületett az Internet. A PC 1981-ben indult hódító útjára felgyorsítva a hálózatok
fejlődését és elterjedését.
A fejlődés a 90-es évek első felében hihetetlen gyors iramú volt. 1991-ben elkészült a
WWW, a World Wide Web, (világháló).
Ezek a kommunikáció lehetőségeit kitágító fejlesztések nyitották meg az utat az „új gazdaság" kibontakozása előtt. Az első jelentős „áttörés" és a nagy felfutás ideje a pénzügyi, a bankszféra meghódítása volt. A bankok és a tőzsde elektronikus forgalmának megindulása alapvetően megváltoztatta a pénzintézetek kommunikációját: munkamódszerét és a tranzakciók sebességét. Az elektronikus levelezés hamar betört a hivatali és magán szférába. A multi- és
hipermédia a képzés, oktatás és távoktatás új korszakát teremtette meg. A hálózatok elterjedése
pedig lehetővé teszi a földrészek gyéren lakott területein élők számára is a magas színvonalú
tanulást. Befogadta a kereskedelem, és kezdetét vette az egészségügy, a közigazgatás információcseréjének elektronizálása is.
A kilencvenes évek közepén Európa jelentősen lemaradt az USA-hoz képest az ITberendezések elterjedésében, a GDP-hez vagy a teljes nemzetgazdasági beruházásokhoz viszonyítva az IT-re költött ráfordítások az amerikainak csupán a felét érték el. A lassabb térhódításnak sajátosan európai okai vannak: az európaiak erősebben kötődnek a hagyományokhoz, a
gazdasági struktúrák lassabban alakulnak át.
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Bár kisebb tempójú a terjedés, az új gazdaság mégis gyökeret vert Európában is. 1999-ben
Európai Unió Romano Prodi vezette Bizottsága „Információs társadalmat mindenkinek!" üzenettel kidolgozta az e-Europe programot és ezzel intézményesen kijelölte a telekommunikáció fejlesztésének útirányát. Az e-Europe program többek között célul tűzi ki a fiatalok beléptetését a
digitális korszakba, az olcsó internet-hozzáférést, az elektronikus kereskedelem terjedésének gyorsítását, gyors internet-hálózatot a kutatók és diákok számára, az on-line egészségügyi szolgáltatások és az on-line közigazgatás kiépítését. Ezzel az életminőség javítását, a demokráciamodell
megújítását, a tudásgazdaság, az információs gazdaság fontosabb alkalmazásainak elterjesztését
kívánja szolgálni. E folyamatokból a magyar társadalom sem marad ki. Több ok miatt sem. Részben azért, mert a magyarok innovációs készsége nagy, gyorsan és rugalmasan befogadják - sőt
tovább is fejlesztik - az újításokat, és azért is, mert az Unió tagjává válásunk magával hozza nemcsak a jogszabályok, hanem gyakorlati módszerek és megoldások átvételének bizonyos kényszerét
is. Az idézett újsághír is az e-Europe programhoz való kapcsolódásunkat bizonyítja.
A terjedő információs és telekommunikációs

technológiák

Roska Tamás, a 2002. év Bolyai-díjas tudósa azt nyilatkozta, hogy az információ közvetítés
területén a mikroprocesszorok kifejlesztését követően a számítógép-hálózatok hatnak semmihez
nem hasonlítható mértékben forradalmasítóan a fejlődésre.
Az Internet és a World Wide Web (web, világháló) megjelenése földrajzilag távoli pontok
közt valósítja meg óriási mennyiségű információk elérését, átvitelét. Az elektronikus hálózat
kiépülése lehetővé tette az elektronikus levelezést, a virtuális munkahelyek létesítését, az ebusiness, az e-learning terjedését. Új fogalmak sorát ismerte meg a világ, mint: home office,
home banking, virtuális egyetem stb.
A hipertext is zseniális fejlesztés volt. Kidolgozása korábbra nyúlik vissza, mint a hálózatoké. A hagyományos szöveg lineárisan elrendezett egységekből tevődik össze egyrétegű, kétdimenziós fizikai szerkezetben. Van kezdete, közepe és vége. Az olvasó szóról szóra, mondatról
mondatra lineárisan haladva ismeri meg a szöveget. A hipertext ezzel szemben különlegesen
szervezett szöveg. Első ránézésre megegyezik a hagyományos szövegek megjelenésével, de a
hipertext bizonyos elemei mögött más hasonló szövegek érhetők el: úgynevezett linkeket, más
(hipertext) dokumentumokra mutató kapcsolódási helyeket tartalmaz. Ezáltal több dokumentum
egybefüzhető és olyan érzetet kelt, mintha egyetlen szöveget olvasnánk. A linkek segítségével
tehát hierarchikusan rendezhetjük a szövegeket. A szövegegységek mellé más kódolású információegységek is társulhatnak. A hipertext tehát megnyitotta a multimédiás dokumentumok cirkulálásának lehetőséget: szöveg, fekete-fehér és színes kép, mozgókép, animáció és hang egyaránt
küldhető a számítógépeken. A hipertext és a multimédiás megjelenés kombinációja a hipermédia.
A modern telekommunikációs rendszerek közé tartozik az ISDN (Integrált Szolgáltatású
Digitális Hálózat) is, amely hang és adat párhuzamos továbbítását teszi lehetővé digitális módon. A videokonferencia kép és hang egyidejű továbbításával teremti face to face kommunikáció érzetét egymástól földrajzilag távol elhelyezkedő beszélgető partnerek között.
Az „új gazdaság" kísérő jelenségei
Bár a gazdaságban és a társadalomban csak most kezdődnek a változások és a végkifej lést
még sejteni is alig lehet, szembeötlő kísérőjelenségek már megfigyelhetők. Ezek az alábbi módon összegezhetők:
- a telekommunikációs eszközök széles körűen terjednek,
- az információ mennyiség elképzelhetetlenül megnőtt - információ áradat zúdul a különböző kommunikációs rendszerekben az emberre,

- az információtovábbítás soha nem látott módon felgyorsult,
- a z információátvitel sokféle csatornán át lehetséges és soksíkúvá vált: írott és hangzó
verbális jelek (szövegek), nem verbális jelrendszerek, álló és mozgókép, szín segíti az információ továbbítását,
- az ismeret, az információ felértékelődik (tudásalapú társadalom),
- az információ elvben nagyon széles rétegek számára hozzáférhető,
a gyakorlatban azonban megindul a polarizálódás a társadalomban a technológia és ezáltal
az információ birtokosai és a kívül rekedők között,
- a világban tömeges mobilitás (új népvándorlás) vette kezdetét.
A következményként fellépő

szükségletek

A nyelvészeket ez ideig leginkább a telekommunikációs eszközök terjedése nyomán a
nyelvhasználatban fellépő változások érdekelték: az SMS-ekben, az elektronikus levelezésben
használt nyelv egyszerűsödése, tömörödése, sorvadása. Kongresszusunk is külön szekcióban
foglalkozik e témával: „A mobil korszak nyelvezete" címmel. Tárgyunk szempontjából azonban további három csoportot is kiemelendőnek tartok a felsoroltak közül: az emberre rázúduló
információözönt, a sokcsatornás információátvitel lehetőségét és a tömeges mobilitást. Ezek
azok a kísérő jelenségek, amelyek az alkalmazott nyelvészet számára sem lehetnek közömbösek, amelyekre az alkalmazott nyelvészet művelőinek fel kell figyelniük.
Az emberre rázúduló információözön máris sokakat zavarba ejt és elbizonytalanít. Milyen
kommunikációs csatornát válasszunk, ha a napi eseményekről akarunk tájékozódni: nyomtatott
sajtót, rádiót, televíziót, internetet? Merre induljunk, ha szakmánkhoz, kutatásunkhoz keresünk
forrásanyagot? Hogyan bánjunk a multimédia és hipermédia lehetőségeivel? Hogyan ötvözzük
a különböző jelrendszerekbe kódolva érkező üzeneteket?
Az elektronikus hírtovábbítás előretörése nem szorítja ki a nyomtatott szöveget sem az információszerzés lehetőségei közül. Ellenkezőleg. A gyorsan és tömegesen elérhető hír és az
egyszerűbbé váló nyomtatás arra ösztönzi a kiadókat, hogy napilapok, folyóiratok, könyvek
sokaságát hozzák forgalomba. A számítógép használói között is igen sokan akadnak, akik nem
szívesen olvasnak a képernyőn hosszú szövegeket, s ha a cikkhez, a tanulmányhoz a hálózaton
keresztül jutottak is hozzá, kinyomtatva olvassák. Hogyan döntsük el, hogy egy adott hosszabb
nyomtatásban megjelent cikk, tanulmány érdekes-e számunkra vagy sem? Miként tudunk mind
több szakirodalmat elolvasni?
Az alkalmazott nyelvészetnek ki kell tágítania önmaga határait. Ha eddig a kutatás tárgyának határát a lineáris építkezésű szöveg generálásánál, a szerkezetek elemzésénél, jellemzőinek
tanulmányozásánál, stb. húztuk meg, most tovább kell lépnünk.
A hagyományos nyomtatásban megjelenő szövegek olvasója számára a fontos és nem fontos információk kiszűrésének módja a szelektív, az un. gyors- vagy villámolvasás. Gyors-, villámolvasás-kurzusokat ma is kínálnak leleményes oktató intézmények. Ezek a törekvések a
lineáris építkezésű szövegek olvasásának gyorsítását tűzik ki célul. A szelektív olvasást elsősorban arra alkalmas szövegek alkotásával lehet elősegíteni. Az alkalmazott nyelvészetnek arra
is koncentrálnia kellene, miként lehet a hagyományos lineáris szövegalkotás helyett olyan szövegépítési módot kialakítani, amely legalkalmasabb a lényeges információk megkülönböztetésére. Erre irányuló törekvések természetesen eddig is voltak: a tipográfiai kiemelések (különböző betűtípusok, kurzív, fett betűk használata, aláhúzások a szövegben) ezt célozzák. Ugyanez a
célja a terjedelmesebb szöveg elején álló kivonatnak, szinopszisnak. Ismerjük a szövegépítésnek azt a módját, amelyben a hosszabb szakaszok első mondata a szakasz tartalmi tömörítvénye
és az ezt követő szöveg a tömör nyitó mondat kifejtése.

A szöveg építése egyezményen alapszik. Hogy azt tanítjuk kisiskolásainknak, hogy egy fogalmazás bevezetésből, tárgyalásból és befejezésből áll és a tárgyalásban az új gondolati egységeket bekezdéssel jelöljük, csak konvenció kérdése.
Most ki kell alakítanunk azt a módot, amellyel a lehető legjobban tudjuk szolgálni a gyorsolvasás igényét. Lehet, hogy ez a hipertexthez hasonlóan vertikálisan építkező szöveg, amely
azonban a számítógép kínálta felületek nélkül képes megkülönböztetni a rétegesen egymásra
épülő, egyre jobban a részletekbe mélyedő információ síkokat. Ha megtaláljuk a gyorsolvasást
segítő szöveg építésének módját, az anyanyelvi nevelés keretében az ilyen típusú szövegstruktúra
és szövegépítés elsajátíttatása lehet majd cél. Ez pedig új olvasás-tanítási módszereket igényel.
A sokcsatornás információ-közvetítés, a multimédia és a hagyományos szöveg ötvözése
merőben új terület, amely szintén érintheti az alkalmazott nyelvészet illetékességi körét. Hogyan teszi komplexszé a hagyományos szöveg hírtartalmát a nem verbális jelekkel kódolt közléstartalom? Változnak-e a szöveg formális ismérvei a multimédia eszközeivel ötvözés során?
Hogyan határozható meg az optimális szövegmennyiség és -minőség? - Új szemléletet igénylő
kérdések egész sora vetődik fel.
A felgyorsult és tömegessé váló mobilitás, a jelen kor népvándorlása évek óta foglalkoztatja a
nyelvészeket is. Az interkulturális kommunikációnak a nyelvfejlődésre gyakorolt hatása, a közvetítő
nyelvek problematikája, a kultúrák találkozásából eredő szocio- és pszicholingvisztikai kérdések
terén nagyon sok tanulmány született az utóbbi évtizedekben világszerte. Gyarapszik az
interkulturális problémákat szem előtt tartó idegennyelv-oktatási szakirodalom. A 60-as és 70-es
évek értékes kutatási eredményeket hoztak a nyelvi interferencia vizsgálatával,5 amelyek a kiválasztott nyelvpárok összevetésén alapultak és a nyelvelsajátítás gyakorlatában jól alkalmazhatók. Adós
azonban a kutatás kultúra-párokat alapul vevő elemzések egész sorával6, amelyek szocio- és
pszicholingvisztikai aspektusokra, az interakció verbális és nem verbális elemeire is kiterjednek.
Az országhatárok áteresztővé és átjárhatóvá válásával párhuzamosan nagy nemzetközi gazdasági, katonai, politikai és civil integrációkba tömörülés folyamata zajlik. A nemzetközi szervezetekben való együttdolgozás során a közösen használt közvetítő nyelve(ke)n megalkotott szakmai szövegek interkulturális problémái ez ideig kevéssé kutatott területek. Pedig a problémakör
nem hipotetikus: a NATO, az Európai Unió és más szervezetek munkacsoportjaiban már jelenleg
is sok magyar dolgozik, akik nap mint nap szembesülnek a különböző nemzeti kultúrák, a szervezeti kultúrák, a közvetítő nyelvek használatából következő összetett nyelvi problémákkal.
Az információs technológiai területén az ezredfordulón bekövetkezett gyors fejlődés és az
ezzel összefüggő társadalmi és gazdasági átalakulások a humán kutatások perspektíváit is kitágították. Az alkalmazott nyelvészet kereteit is új nézőpontú kérdések feszegetik, amelyek e
tudományterületet is állandó megújulásra, a vizsgált problémakörök kibővítésére késztetik.
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Juhász János: Richtiges Deutsch. Budapest. 1976
Ilyen kutatások folytak például a német és a kínai valamint a japán kultúra találkozásában fellépő nyelvi kommunikációs problémák területén. V.ö.: Young Liang: Sprachroutinen und Vermeidungsrituale im Chinesischen. In: Alexander Thomas (Hrsg.: Psychologie interkulturellen Handelns . Göttingen. 1996.; Masako Sugitani: Kontextualismus als
Verhaltensprinzip: „Kritisch" erlebte Interaktionssituationen in der japanisch-deutschen Begegnungen. U.o.

GÖRCSNÉ MUZSAI VIKTÓRIA

A többnyelvű és többkultúrájú bécsi európai középiskola empirikus
vizsgálatok tükrében
Bevezető
Az 1997/98-as tanévben a CERNET-projekt (közép-kelet európai régiók oktatási együttműködése, Bécs, Brno, Bratislava városok és Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet
között) keretében induló bécsi Európai Középiskola (Europäische Mittelschule, Wien, röviden
EMS) olyan nemzetközi iskolakísérlet, mely egy, az egyesülő Európa számára létfontosságú
kérdésre próbál gyakorlati választ adni: hogyan őrizhetik meg a kis népek nemzeti identitásukat,
nyelvüket, önálló kulturális arculatukat, miközben európai polgárok lesznek, s hogyan segíthet
ebben az iskola.
Az iskola filozófiáját az EMS 10—14 éveseknek szóló specifikus képzési programja képviseli.
A képzési program kiterjed egyrészt az egyes nemzetek tantervi követelményeinek teljesítésére (nemzeti műveltség és identitás megalapozása - heti 14-16 órában anyanyelvi tanárral),
másrészt intenzív nyelvoktatásra (melyben az angolt 4 órában, a többi - cseh, szlovák, magyar,
francia, török - nyelvet 2-2 órában tanulják, a németet 1 órában és a sport és a kreatív stúdiumok (2-3) tanóráján munkanyelvként használják), harmadrészt (angol nyelven heti 6 - 7 órában
az európai szintű kitekintés érdekében) az úgynevezett európai stúdiumok elnevezésű új, a
programban kifejlesztett műveltségterület tanítására ( 1. táblázat).
Az iskola indulását megelőző egyéves (1996/97) előkészítő munka sajátos vonulatát jelentette a projekt és a nemzetközi iskola értékelési modelljének kidolgozása. A bevezetőben feltett
kérdésekre több szinten és aspektusból - egymástól függetlenül, mégis egymásra figyelve elvégzett négy empirikus vizsgálat eredményeiből adhatunk választ.
Környezetre adaptált minőségfejlesztő

értékelés

Átfogó, nyitott és sokoldalú értékelés független szakértő (prof. Carol Morgan, University of
Bath, Anglia) vezetésével a tanulók, tanárok, szülők, nemzeti szakértők körében a projektfolyamat négy fázisában ( 1998. január és június; 1999. január és június) történt.
Az értékelés nagyító alá vette általában az iskolakoncepció megvalósulását, az ún. európai
stúdiumok tantervbe illesztését és az angol nyelv elsajátítását.
Az értékelés élő és magnetofonra rögzített interjúk és nyomtatott kérdőívek mellett számos,
az iskolamodellel kapcsolatos dokumentációt, cikket, jelentést, szakértői véleményt, nemzeti
tanári beszámolót, tanulói produktumot elemzett.
Az értékelés fontosa bb megállapításai az egyes szereplők

vonatkozásában

A szülők
A bécsi és nem bécsi szülők körében a kérdőíves felmérés egyik érdekes tapasztalata a
nyelvvel, mint eszközzel kapcsolatos. A szülők németül, szlovákul, csehül és magyarul kapták a
kérdőívet, a válaszok többsége németül, illetve angolul íródott. Ez arra utal, hogy az EMSprojektben részt vevő családok valamennyien határzónában élnek, így hozzászoktak a többnyelvű környezethez. A szülők alapvetően pozitívan nyilatkoztak, többen hálájukat is kifejezték
a lehetőségért. A szülői elvárások rangsorában a legtöbb nem bécsi szülő a jó nyelvi (angol/német) képzést jelölte meg fő elvárásként. A toleranciát és más kultúrák megértését általá-

ban a nemzeti követelmények teljesítése után, középtájban helyezték el. További elvárásként
jelent meg a nagyobb önállóság/felelősség és az „európai" oktatás és képzés lehetősége, a folyamatos külföldi tanulás, csereutak és a kisebb csoportlétszám miatti jobb tanulási feltétel. A
magyar szülők két további szempontot is megfogalmaztak: egyrészt a szülők ezen iskolaválasztást, mint a gyerek sikeres életpályájához való támogatást definiálták, másrészt kiemelték
azt, hogy ez a lehetőség a tanulók számára a saját szűkebb (megye, város, falu) és tágabb haza
bemutatását és ezáltal a kultúrák közötti megértés elősegítését is szolgálja.
A szülők által megjelölt gondok nem elsősorban pedagógiai jellegűek voltak, hanem abból
adódtak, hogy csak a hétvégét töltik családi körben a tanulók. A szülői megjegyzések így elsősorban a tanulókkal való törődésre (utazás, lefekvés, felkelés, házi feladat ellenőrzése, napi
események megbeszélése, délutáni szabadidős programok stb.) vonatkoztak.
A tanulók
A tanulók német nyelvű kérdőíven az EMS-sel kapcsolatos általános benyomásaikról nyilatkoztak. A válaszok elemzése rávilágított arra, hogy mind a bécsi, mind a nem bécsi tanulók
számára teljesen új környezetet jelent az iskola. A nem bécsi gyerekek válaszaikban elsősorban
a tanuláson kívüli összefüggésekre (pl. jó felszereltség, az iskolában töltött nap hossza, az étel, a
szállás minősége stb.), ill. a kultúrák közötti különbségekre reflektáltak (pl. a bécsi tanulók
különböző nemzetisége, más tanítási stílus stb.). Az értékelés felhívta a figyelmet arra, hogy
ezen utóbbi szempont lehetőséget teremt az inter-/ ill. multikulturális jelleg tudatosítására és
ezzel együtt a nemzeti identitás és az európaiság viszonyának megbeszélésére. Az iskolában
tanult tantárgyak megítélése érdekes képet mutatott: a bécsi gyerekek számára a fizika és a
kémia listavezető, a nyelvek közül az angol prioritással bír, a nem bécsiek a németen kívül más
(francia, spanyol, olasz stb.) európai nyelveket hangsúlyoztak. Az „európai stúdiumok" mindkét
csoportnál különleges megítélést kapott.
Ugyanakkor az értékelés megállapításai szerint a többkultúrájú csoport módot ad(hat) az
interkulturális különbségek nagyobb fokú tudatosítására. Mivel az iskola határozottan felvállalja
a többnyelvű képzést, és a nyelvek közti egyensúly megteremtését tűzi ki végső célul, az első
szakaszban a tanulóknál az angol és a német nyelv dominanciájával találkoztunk, ami természetes is, hisz ebben a fázisban a 10-11 évesek számára az elsődleges cél a megfelelő idegen
nyelvi kommunikációs szint elérése. Az elemzés arra is rávilágított, hogy a későbbiekben mód
lehet a kis nyelveknek (így a magyarnak, mint kommunikációs eszköznek) fokozottabb használatára is.
A tanárok
A tanároktól kapott - az értékelés alapjául szolgáló - visszajelzések (óralátogatás, havi beszámoló, interjú stb.) általános jellemzője, hogy pozitívak: valamennyien az iskolai célok elkötelezettjei, fontosnak tartják a többkultúrás integrációt és a tolerancia fejlesztését. A magyar
nemzeti tanárok a NAT-ra épülő speciális helyi tanterv megvalósítását emelték ki, ill. Azt a
lehetőséget, hogy a projektben mód nyílik a négy szomszédos ország és régió mélyebb megismerésére. Valamennyien nagyra értékelték, hogy a nemzetközi iskolai team tagjaiként európai
kitekintésre van módjuk. A nemzeti tanárok véleménye alapján három pozitív tényezőt lehetett
még megemlíteni:
- a hazai környezettel, szakmai körökkel való interaktív kapcsolatot, mely a projekt nemzeti szinten történő elfogadását és az általa képviselt perspektívák pozitív hazai megítélését
segítheti,
- a megfelelő egyensúlyt szükséges tartani az európai dimenziók és a nemzeti öntudat
fenntartása között. Fontos tehát az európai és nemzeti stúdiumok harmonizációja: a tanterv és

tananyag szintjén, a nemzeti „termek" ápolása a gyakorlat szintjén és a nemzeti kultúrát, hagyományokat bemutató programok éltetése az egyéni élmény szintjén,
- további kultúraérzékeny tényező az etika, a hittan órarendi beépítése, ill. a nemzeti
könyvtár elhelyezése. A tanári attitűd témához többen fontosnak tartják a rugalmas, nyílt szemléletet, az új ötletekre való fogékonyságot és annak gyakorlati kipróbálására való hajlandóságot.
A szakértők
A résztvevő országokat képviselő 2-2 nemzeti szakértő és a projektvezetés (3-4 fő) szakmai tapasztalatot szerzett a projekt megvalósítása során a „csapatban" dolgozni kérdéskörben:
fejlődött a rugalmas gondolkodás, a kreativitás és a reflektálás képessége. Gyakorlatot szereztek
a különböző nézőpontok harmonizálása, az innovációmenedzselés és iskolafejlesztés területén
is. Mindeközben fejlődött nyelvi kompetenciájuk és tágult pedagógiai kultúrájuk.
Összességében: a főszereplők véleménye - az értékelés megállapításai szerint - egymást
erősíti, és pozitív képet tükröz az Európai Középiskola mint iskolamodell működéséről:
- j e l e n van egy elégedettségi szint (érzékelik a jól felszerelt, korszerű módszerekkel működő iskolát),
- a szereplők a mindennapok gyakorlatában tapasztalják meg a kultúrák és nyelvek, a megközelítések sokszínűségét és azok hatását,
- az egyes nemzetek képviselőiként egyéni élményként is megélik az európai dimenziók és
nemzeti identitás egyensúlyban tartásának fontosságát.
Az EMS-tanulők többnyelvűsége és pszichoszociális

önértékelése

A négyéves projekt középső szakaszában kérdőíves vizsgálat zajlott le osztrák szakértő
(Renate Seebauer egyetemi docens, Pedagógiai Akadémia, Bécs) vezetésével a többnyelvű,
többkultúrájú diákok körében.
A vizsgálati kérdőív („A kommunikáció aspektusai interkulturális környezetben") a diákok
származására (nemzetiségére), nyelvtudására (1-3 egység), a nyelvek használatára (anyanyelv idegen nyelv) formális környezetben (4-6 egység), valamint informális környezetben használt
nyelvekre, ill. a barátok nemzetiségére (7-11 egység) vonatkozó kérdéseket tartalmazott. További 20 egység a gyermekek pszichoszociális önértékelésének (önképének) meghatározására
irányult.
A mérés specialitása, hogy kontrollcsoportként a bécsi Pedagógiai Akadémia Gyakorló Iskolájának 2 osztályát vonta be. Feltételeiket tekintve ugyanis mindkét iskolában több ponton hasonlóságok vannak jelen: nemzetközi tanulóifjúság, gyakorló egyetemisták, sokféle külföldi kapcsolat.
A kérdőíves vizsgálat fontosabb

megállapításai

Az EMS diákjai 70-90%-ban adták meg, hogy formális környezetben az anyanyelvüket
használják. Az adatok jelentősen meghaladják az elvárt kb. 50%-os arányt.
Az „európai tanulmányok" során leggyakrabban beszélt nyelvek a német, ill. az angol. Az öszszes gyerek használja néha az anyanyelvét is, a magyar és szlovák gyerekek többet, de a cseh, osztrák és más országokból származó gyerekek is sokat. Ezen felül megfigyelhető, hogy az EMS diákjai
a hivatalos nyelveken (német/angol), ill: az anyanyelvükön kívül más nyelveken is kommunikálnak,
így például az osztrák gyerekek a magyar, a cseh és a szlovák; a cseh gyerekek a szlovák; a szlovák gyerekek a magyar nyelvvel próbálkoznak, hogy biztosítsák a tanórai kommunikációt.
A kommunikáció a szünetekben 2/3 részben a gyerekek anyanyelvén folyik, a fennmaradó
1/3 részben német nyelven. Az angolnak, mint kommunikációs eszköznek a szünetekben nincs
jelentősége.

Az anyanyelv használatának a trendje az iskolán kívül, a szabadidőben még erősebb. A
német itt egyértelműen a „második" nyelv. Az angolnak a szabadidőben sincs szerepe.
A barátok származására vonatkozó kérdés megmutatta: „A közös interakciók során egy közösséggé összenőni" célnak teljesen megfelelnek a diákok. Megemlítendő azonban, hogy a
cseh, szlovák, magyar gyerekek inkább egymás között barátkoznak és nem az osztrák és más
származású gyerekekkel. Az egykori Jugoszlávia utódállamaiból és Törökországból származó
gyerekek egymás között, ill. osztrák gyerekekkel barátkoznak. Ez a relatív egyenlőtlenség a
diákotthon lakóközösségének interakciós lehetőségeivel magyarázható. Hisz a magyar, szlovák,
cseh gyerekekkel szemben, az osztrák és más származású bécsi gyerekek otthon, szüleiknél
laknak. Ez a „lakóközösség" is oka az anyanyelv fokozott használatának.
Az EMS diákjai a kontrollcsoporttal szemben kedvezőbb önértékelést (önképet) mutatnak.
Különösen szignifikáns a különbség a „más emberekkel kapcsolatot létesíteni" és a „félelem
nélkül idegen emberekkel beszélni " témakörben. Ez összefügg a tanulási folyamatra is jellemző
sokszínű nyelvi és kulturális hatásokkal.
Magyar nemzetiségű tanulók anyanyelvi szövegértési és német nyelvi tudása
1999 októberében az EMS-tanulók anyanyelvi szövegértési képességének és német nyelvi
tudásának megismerésére és a magyar környezetben tanuló diákok eredményeivel való összevetésre került sor a Györ-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet szervezésében.
A felmérést az Európai Középiskola 7. évfolyamos magyar diákjainál végeztük el a tanév
elején, tehát 6. osztályos tudásszintre kaptunk adatokat. A mérésben 8 tanuló vett részt, az adatgyűjtést hazai, a Györ-Moson-Sopron megyei reprezentatív mérés írásbeli mérőeszközeivel
végeztük, amelyekhez megyei mutatók is rendelkezésre álltak. (Megyei mutatókkal 38 megyei
általános iskola 6. osztályosai körében szövegértésből, 8. osztályosok körében német n\elvből
rendelkeztünk.)
Feltételeztük, hogy az anyanyelvi szövegértés eredményei az EMS tanulóknál várhatóan
jobbak lesznek a magyar megyei átlagnál, hiszen a 8 tanuló magyarórán többszintű és sokrétű
kommunikációs, szövegértési feladatot tud megoldani a bécsi iskolában. A német nyelvi mérés
során is azt vártuk, hogy az EMS tanulók a megyei átlagot megközelítő eredményt mutatnak,
még a kétévnyi különbség ellenére is, hiszen az EMS-tanulók német célnyelvi környezetben
élnek második éve.
A szövegértési A-B feladatlapok elbeszélő, ismeretterjesztő és dokumentumjellegű szöveget
tartalmaztak, alkalmazkodva a NAT 6. osztályos követelményéhez: kritérium- és normaorientált
megosztásban. A német nyelvi feladatlap ugyancsak A-B változatban és a NAT követelményeinek figyelembevételével írásbeli kifejezőkészség, olvasásértés, szókincs és alkalmazás, valamint
a nyelvtan mint a kommunikáció megvalósításának eszköze szerepelt. A normaorientált ismeret,
készség, alkalmazás és kreatív szintű feladatok az alapszókincsre épültek. Összességében az
EMS magyar tanulóinak átlageredményei mindkét témában jobbak a Győr-Moson-Sopron megyei tanulók mutatóinál (2. táblázat).
Huzamos célnyelvi tartózkodás hatása az idegen (német) nyelvi
fejlődésére

kifejezőképesség

A kérdőíves kikérdezés céljaként az alábbi fogalmazódott meg: miként befolyásolja a huzamosabb idejű célnyelvi környezetben való tartózkodás a tanulók beszédhelyzetnek (szociolingvisztikai aspektusoknak is: kor, státusz, nem) megfelelő (német) nyelvi kifejezőkészségének
fejlődését. A kérdőíves vizsgálatra egymást követő években (1998 és 1999) került sor az elsőként beiskolázott (1997) „Európa-osztályokban". A vizsgálatot e sorok írója végezte.

A kérdőív az alábbi beszédhelyzetekben mutatott nyelvi fejlődés feltárására szolgált:
Beszédhelyzet:
köszönés, kapcsolatfelvétel
segítség elutasítása
ismerkedés
bocsánatkérés
segítség felajánlása
útbaigazítás
kívánság, óhaj
elégedettség, köszönet
egyetértés
információkérés

1. feladat
2. feladat
3. feladat
4. feladat
5. feladat
6. feladat
7. feladat
8. feladat
9. feladat
10. feladat

A választási struktúra az 1-5. (zárt) feladatot illetően a beszédhelyzetnek megfelelő német
nyelvi kifejezés kiválasztása; a 6-10. (nyitott) feladatokat illetően önálló válasz megfogalmazása célnyelven.
A következtetéseket két szempontból vizsgáltuk: egyrészt a nem osztrák tanulóknak önmagukhoz képest mutatott fejlődése; másrészt e tanulócsoport teljesítményének az osztrák állampolgárságú tanulókkal összevetve megfigyelhető változása.
A nem osztrák (magyar, cseh, szlovák) állampolgárságú tanulók (24 fő) önmagukhoz képest mutatott fejlődési eredményei láthatók a 3. táblázatban.
Az adatok alapján megállapítható, hogy különösen látványos a fejlődés az önálló válasz
megfogalmazása terén, ugyanakkor a beszédhelyzetnek megfelelő kifejezés kiválasztásában is
érzékelhető az előrelépés.
Átlagos megoldottsági szinthez (1998: 44,5%, 1999: 69,2%) viszonyítva, kétéves bécsi
tartózkodás után is nehézséget okoz a tanulók többségének a segítség elutasításával (24,3 ill.
36,1%), ill. a köszönés és kapcsolatépítés (32,3 ill. 37,5%) különböző státuszú személyekkel
összefüggő nyelvi kifejezés megválasztása, valamint információkérés esetében az önálló válasz
megfogalmazása célnyelven (39,6 ill. 64,6%).
Ugrásszerű fejlődés figyelhető meg elégedettség, köszönet (52,1%; 89,6%), útbaigazítás
(48,6%; 87,0%), egyetértés (20,8%; 81,3%) beszédhelyzetben az önálló válasz megfogalmazásakor.
Az osztrák és a nem osztrák állampolgárságú tanulók elért teljesítményét mutatja a 4. táblázat.
A nem osztrák és osztrák állampolgárságú tanulók 1998-ban (első évben) mutatott teljesítményét összehasonlítva elmondható, hogy igazán lényeges különbség - érthető módon - csak
az önálló válasz megfogalmazását igénylő kérdésekben mutatott teljesítmények esetén figyelhető meg: a kívánság, óhaj (52,1 ill. 75,0%) az elégedettség (52,1 ill. 81,8%), valamint az
egyetértés nyelvi kifejezésénél (20,8 ill. 54,5%).
Az 1999-es második mérés eredményei más képet mutatnak. A nem osztrák tanulók átlagos
megoldottsági szintje meghaladta az osztrák tanulókét (69,2%-66,4%).
A különbség a két csoport teljesítménye között csökkent, sőt nem egy területen a nem osztrák állampolgárságú tanulók teljesítménye túlszárnyalta az osztrák tanulókét: útbaigazítás (87,0
ill. 61,7%), bocsánatkérés (95,8 ill. 70,0%), egyetértés (81,3 ill. 77,5%), elégedettség, köszönet
(89,6 ill. 87,5%) nyelvi megformálásánál.
Összefoglalva megállapítható, hogy a huzamosabb célnyelvi tartózkodás kedvezően befolyásolja a nyelvi kifejezőkészség fejlődését. A pozitív irányú változás mindkét vizsgált területen
megragadható, különösképpen határozott az önálló válasz megfogalmazásában.

A fejlődési tendenciát vizsgálva az is megállapítható, hogy a nem osztrák állampolgárságú
tanulók a kezdeti hátrányokat több területen leküzdötték, sőt néhány esetben lényegesen jobb
teljesítményt értek el.
Az empirikus vizsgálatok alapján tanulságként megállapíthatjuk: a nemzetközi iskolakoncepció a gyakorlatban működőképes; az önálló nemzeti és kulturális arculat megőrzése mellett
jelentős szerepet játszik a tanulók nyelvi, kulturális kompetenciáinak és szemléletmódjának
alakításában, személyiségük fejlődésében. így ígéretes oktatási modellek egyike lehet az egységesülő Európa többnyelvű, többkultúrájú régióiban.
/. sz. táblázat: Az iskola óraterve
Műveltségterületek óraszáma
Évfolyam
5.
6.
7.
8.

Nemzeti
stúdiumok
14
16
16
14

Kreatív
stúdiumok

Sport

l.

2
2
2
2

3
3
j
j

4
j
3
3

Idegen nyelvek
2.
2
2
2
2

2. sz. táblázat: Eredmények összehasonlító
Tantárgy/tém at erű let
6. évfolyam - Magyar nyelvű szövegértés
8. évfolyam - Német nyelvi tudás

3.
1
1
1
1

Európai
stúdiumok
6
6
6
7

táblázata

Elérhető
pontszám

Megyei
M.sz.

EMS
M.sz.

73,5
61,0

78,5
85,0*

%

41
55

%

* EMS 6. évfolyamát befejező magyar tanulóinak mcgoldottsági szintje.

3. sz. táblázat: A nem osztrák állampolgárságú tanulók megoldottsági szintjének
táblázata

Megoldottság ч szint %
1999
1998
N -24
N -24

Beszédhelyzetek
Beszédhelyzetnek megfelelő német nyelvkifejezés
Bocsánatkérés
- Ismerkedés
- Segítség felajánlása
- Köszönés, kapcsolatépítés
- Segítség elutasítása
1. Önálló válasz megfogalmazása célnyelven
- Elégedettség, köszönet
- Kívánság, óhaj
- Útbaigazítás
- Információkérés
- Egyetértés
Átlagos megoldottsági szint

összehasonlító

kiválasztása
75,0
64,6
62,5
32,3
24,3

95,8
11Л
77,5
37,5
36,1

52,1
52,1
48,6
39,6
20,8
44,5

89,6
81,2
87,0
64,6
81,3
69,2

4. sz. táblázat: A nem osztrák és az osztrák állampolgárságú tanulók megoldottsági
összehasonlító táblázata

szintjének

Megoldottsági szint %
1998
1999
Nem
Osztrák
Nem
Osztrák
Beszédhelyzetek
osztrák
tanulók
osztrák
tanulók
tanulók
tanulók
N = 24
N = 24
N = 22
N = 22
Beszédhelyzetnek megfelelő német nyelvi kifejezés kiválasztása
Bocsánatkérés
75,0
95,8
70,0
77,3
Ismerkedés
77,1
64,6
52,3
77,5
- Segítség felajánlása
72,7
62,5
77,5
79,0
36,4
37,5
46,2
- Köszönés, kapcsolatépítés
32,3
51,7
40,9
24,3
36,1
- Segítség elutasítása
Önálló válasz megfogalmazása célnyelven
87,5
52,1
81,8
89,6
- Elégedettség, köszönet
81,2
52,1
75,0
90,0
- Kívánság, óhaj
61,7
48,6
56,1
87,0
- Útbaigazítás
45,4
39,6
64,6
72,5
- Információkérés
54,5
81,3
77,5
20,8
- Egyetértés
66,4
69,2
55,8
Átlagos megoldottsági szint
44,5

H O R N O K N É DR. U H R I N E R Z S É B E T

A szlovák nyelv tanulásának motivációi felnőtt korban
A dolgozat egy békéscsabai motivációvizsgálat alapján* a szlovák nyelv tanulásának indítékait mutatja be felnőtt korban. A témaválasztás aktualitása egyrészt az európai uniós elvárásokkal, másrészt a címben jelzett problémával foglalkozó szlovák kutatások és szakirodalom
szerény számával indokolható.
A motiváció indoklás, megokolás, a cselekvés ösztönzőit, kiváltóit jelenti. A kutatás arra
keresi a választ, miért tanulnak napjainkban szlovák nyelvet a felnőttek, miért akarnak szlovák
szakos pedagógusok lenni, valamint mi az oka annak, hogy olyan szép számban jelentkeznek az
érdeklődők a főiskolánk által meghirdetett szlovák nyelvtanfolyamokra.
A motivációt minden nyelvtanár az eredményes nyelvtanulás leglényegesebb tényezőjeként
tartja számon. BROWN (1987) szerint a motiváció az a fogalom, melyet leggyakrabban használnak a siker vagy kudarc magyarázataként bármely összetett feladattal kapcsolatban. A legtöbb forrás megegyezik abban, hogy a motiváció azonos azzal a belső késztetéssel, vággyal,
melynek hatására az emberek cselekednek.
A továbbiakban először a motivációval foglalkozó szakirodalmat tekintem át a második
nyelv elsajátítása területén NIKOLOV (1995) magyar nyelvű összefoglalója alapján, majd ismertetem a kutatás részeredményeit.
Motiváció a nyelvoktatásban,

nyelvtanulásban

A motiváció szerepe az idegennyelv-oktatásban hagyományosan kapcsolódik az attitűd
vizsgálatához, valamint LAMBERT és GARDNER nevéhez. GARDNER és LAMBERT (1972)
különbséget tesz „instrumentális" és „integratív" motiváció, irányultság között. Az instrumentális motiváció azt a késztetést jelöli, melynek hatására azért tanulunk idegen nyelvet, hogy
valamilyen praktikus célt érjünk el vele: pl. jobb állást, külföldi utazást, egyetemi felvételt,
szakirodalom olvasását. Az integratív motiváció olyan emberekre jellemző, akik azonosulnak a
célnyelv kultúrájával, beszélőivel, és a célnyelvi társadalomba kívánnak beolvadni. GARDNER
motivációról szóló gondolatait nyelvelsajátítási elméletté (1985, 1988) fejlesztette tovább, mígnem általánosan elfogadottá, sőt kizárólagossá vált a szakirodalomban.
Tapasztalataim szerint ez a megkülönböztetés csak korlátozottan alkalmazható a szlovák
nyelvtanulás motivációinak elemzésére felnőtt korban. Amint a kutatás eredményei tükrözni
fogják az integratív motiváció és az instrumentális motiváció az esetek többségében együtt hat,
egyszerre van jelen a szlovák nyelvet tanulóknál.
DÖRNYEI kutatásai alapján megállapítható, hogy az instrumentális motívumok jelentősen
befolyásolják az idegen nyelvek tanulásának motivációját. Ezt a dimenziót Dörnyei „instrumentális motivációs alrendszernek" nevezi, melynek részei azok a külső motívumok, melyeket
a nyelvtanuló hosszú távú szakmai tervei befolyásolnak. A másik alrendszert „integratív motivációs alrendszerként" határozta meg, melyeket megalapoz az általános hozzáállás az idegen
nyelvekhez, kultúrákhoz és emberekhez; a világkép szélesítésének és a vidékiség elkerülésének
vágya, az új kihívások iránti vonzódás; és az új közösségbe való beilleszkedés igénye.
A két alrendszert kiegészíti az „eredményesség szükséglete", mely a pedagógiai kontextushoz kötődik, valamint a „múltbeli sikertelenségnek tulajdonított" motívumok, melyek az idegen
nyelvek tanulásával kapcsolatos gyakori negatív élményekkel magyarázhatók.
Később Dörnyei (1994a) a motiváció szerkezetének összefoglalásában olyan háromszintű
modellt javasol, amelyben elkülönül a nyelvi szint, a tanulói szint és a tanulási helyzet szintje.

A legáltalánosabb a nyelvi szint, amelyen a célnyelv kultúrájához, beszélőihez és a nyelv hasznosságához való viszony jelenik meg. Ez írható le Gardner integratív és instrumentális alrendszerével. A nyelvtanuló szintjén két összetevő különül el: az eredményesség szükséglete és az
önbizalom, mint állandósult személyiségvonások. A tanulási helyzet szintjén megjelenő külső
és belső motivációk három csoportba oszthatók: a) a kurzussal, tanmenettel, módszerrel és
tananyaggal kapcsolatos tényezők; b) a tanár személyiségéhez, tanítási stílusához, visszajelzéseihez, a tanulókhoz való viszonyához kapcsolódó tényezők; és с) a csoport jellemzői (dinamikája, céljai, normái, összetartozása).
A fenti modell szintjei közül a felnőttek esetében a nyelvi szinthez kapcsolódó tényezők
játsszák a meghatározó szerepet, de jelen vannak és hatnak a tanulói és a tanulási helyzet,
szintjeinek motívumai is.
A békéscsabai

vizsgálat

A továbbiakban a kutatás részeredményeiből, kezdeti eredményeiből mutatok be részleteket.
A kutatás résztvevőit a megkérdezett 55 főt, két csoportba oszthatjuk. Az egyik csoportot
alkotják a szlovák szakos pedagógusok (18 fő), a másik csoportot a szlovák nyelvtanfolyamra
járók (37 fő). Jelen dolgozatban az utóbbi csoportról lesz szó.
Összesen 37-en vettek részt a vizsgálatban, 27 nő és 10 férfi. A 2001/2002-es tanévben
szlovák nyelvtanfolyamra jelentkezőket kértem meg, hogy segítsék munkámat a kérdőív kitöltésével. A személyes adatok közül most csak kettőt emelnék ki az iskolai végzettséget, valamint
a megelőző szlovák tanulmányokat. A megkérdezettek 40%-ának felsőfokú, 59%-ának középfokú, 1%-ának általános iskolai a végzettsége. Megjegyzendő, hogy az érettségizettek egy-két
kivételtől eltekintve felsőfokú tanulmányokat folytatnak. Sokan a tanfolyam résztvevői közül
másutt is tanulnak, különböző tanfolyamokon, képzéseken vesznek részt. Jó néhányuk több
diplomás. Az iskolai végzettségi mutatók a zömében tudatos nyelvválasztást tükrözik.
57%-uk tanult ezt megelőzően szlovákul, a családban, vagy az iskolában 43%-uk nem. Ez
az adat arra enged következtetni, hogy a család és az iskola motivációs szerepe igen erős, meghatározó.
A kérdőív
A kérdőív a személyes adatokon kívül 10 kérdést tartalmazott, melyek három csoportba
oszthatók.
Az első csoportba tartoznak a motivációra vonatkozó egyenes kérdések, mint pl. „Miért
tartja fontosnak a szlovák nyelv tanulását?" A második csoportba a szlovák kötődésre kérdező
kérdések, melyek egyben a motivációra vonatkozó rejtett kérdések, mint pl. „Van-e szlovák
kötődése, kapcsolata? Ha igen, milyen? Mutassa be röviden!" A harmadik csoportba sorolhatók
a nyelvtanulási feltételekre vonatkozó kérdések, mint pl. „Ön szerint biztosítottak-e a lehetőségek lakóhelyén a szlovák nyelv tanulásához, gyakorlásához? Ha igen, mutassa be ezeket röviden. Ha nem, fogalmazza meg, mire lenne szükség."
A kérdőív magyar nyelvű volt, tekintettel a kezdők és a középhaladók nagy számára. Említésre méltó, hogy egy kérdőívet mégis szlovákul válaszolt meg, szlovákul töltött ki az egyik
haladó csoportba járó hallgató.
Eredmények
A vizsgálat részeredményei közül most egy kérdést emelek ki. A „Miért jelentkezett a szlovák nyelvtanfolyamra?" kérdést, amellyel arra kerestem a választ, hogyan fogalmazzák meg a
felnőttek nyelvtanulásuk indítékait. A kérdésre adott válaszokat három nagy csoportba oszthat-

juk: 1) emocionális okok, 2) pragmatikus okok, 3) vegyes: emocionális és pragmatikus okok.
Az emocionális okokhoz tartozó válaszokat további két alcsoportra bontfiatjuk: l/a szlovák
kötödés, 1/b szláv kötödés. A pragmatikus okokat három alcsoportba: 2/a nyelvvizsga, 2/b
munkahely, 2/c tudásvágy, érthetőségi szempontok.
Példák a válaszokból
1. Emocionális okok - 40%
l/a emocionális okok - szlovák kötődés - 30%
„Szeretném jobban beszélni az anyanyelvemet. A gyökereimhez való erős érzelmi kötődés
miatt. " 36 éves nő főiskolai végezettséggel.
„Családi kapcsolódásom, városom szlovák hagyományai miatt tartom fontosnak, hogy én
is tudjak szlovákul. " 42 éves nő főiskolai végzettséggel.
1/b emocionális okok - szláv kötődés - 10%
„ Egyszerűen csak érdekelnek a szláv nyelvek, azelőtt oroszt tanultam 9 évig, de sajnos nem
volt lehetőségem tovább tanulni. " Nagyon tanulságos észrevétel. 23 éves férfi szakközépiskolai
végzettséggel.
„Fontosnak tartom egy szomszédos nyelv tudását. " 18 éves nő általános iskolai végzettséggel.
Pragmatikus okok

-43%

2/a pragmatikus okok - nyelvvizsga 23%
„ Diplomám megszerzéséhez szükséges a nyelvvizsga. " 45 éves nő érettségivel.
„Szeretném letenni az alap- vagy középfokú nyelvvizsgát. " 19 éves férfi érettségivel.
2/b pragmatikus okok - munkahely 7%
„Köteleztek rá, mert szlovák nemzetiségi intézményt igazgatok. " 46 éves férfi, pedagógiai
doktorátus.
2/c pragmatikus okok - tudásvágy, érthetőségi szempontok 10%
„Ha Szlovákiában járok, szeretnék beszélgetni, megértetni magam. " 49 éves nő főiskolai
végzettséggel
„Hogy készség szinten tudjam, hogy ne jelentsen gondot szlovákul megszólalnom. Merjem
használni, amit tudok. " 45 éves nő érettségivel
Vegyes emocionális - érzelmi okok 27%
„Szeretem ezt a nyelvet, munkám során tudom hasznosítani..., nyelvvizsgát szeretnék tenni. " 48 éves nő főiskolai végzettséggel.
„A családban többen beszélik, és vannak szlovák rokonaink, ismerősök. A továbbtanuláshoz szükséges a nyelvvizsga. " 39 éves nő érettségivel.
Konklúzió
A vizsgálat eredményei azt mutatják, hogy a békéscsabai szlovák nyelvet tanuló felnőttek
körében közel hasonló mértékben szerepelnek a nyelvtanulás motivációi között az emocionális
és a pragmatikus okok. Érzelmi okot, valamilyen szlovák/szláv kötődést fogalmazott meg
40%+27% (a vegyes csoport) összesen 67%, valamilyen pragmatikus, hasznossági okot
43%+27% (a vegyes csoport) összesen 70%
A pragmatikus indítékok miatt tanulók bizonyítják, hogy a szlovák nyelv ismeretének
konkrét, gyakorlati haszna is van napjainkban Magyarországon.

Érdekes megvizsgálni az emocionális okok és a megkérdezettek származása közötti összefüggést. A 37 fő közül 44% tartotta magát szlovák származásúnak, 56% nem. Egy elfogadott
nézet szerint mindenki az, aminek tartja magát, másik álláspont szerint pedig azok vagyunk,
aminek tartanak minket mások. Megnéztem, hogy a szlovák származásra nemmel válaszolók
közül kinek van szlovák kötődése, kapcsolata a kutatás eredményei szerint. 33%-nak, s közülük,
mint ahogyan a válaszokban megfogalmazzák családi, rokoni 23%-nak. Tehát a nemmel válaszolók felének!
Pl.: „Nagyszüleim szlovákul beszéltek, a gyermekek is tanultak szlovákul, illetve a kisebb
lányom jelenleg is főiskolai szinten tanul. " (nem szlovák származású 48 éves hölgy)
„A családom több generáción keresztül beszélte a nyelvet, sőt édesapám mesélte, hogy kisebb korában magyarul alig tudott, és ezért sokan ki is nevették" (nem szlovák származású 18
éves hölgy)
A magukat nem szlovák származásúnak tartott, szlovák származásúak válaszait legalább
kétféleképpen értelmezhetjük:
Egy részük valószínűleg nincs tisztában a származás szó fogalmával. Bár ennek a megállapításnak ellentmond a magas iskolázottsági mutató.
Más részük azokhoz tartozik, akikkel „baj van" identitástudatával, önértékelésével. Ök
minden bizonnyal szégyellik kicsit származásukat. Ezek a válaszok arra figyelmeztetnek, hogy
Magyarországon nem éppen dicsőséges dolog, nem büszkén vállalt tény a szlovák származás,
nemzetiség, melynek természetesen számos és összetett, a múltba visszanyúló oka van, melynek
elemzése nem e dolgozat feladata.
Mindenesetre, ezzel a tanulságos ellentmondással együtt is megállapítható, hogy a származás és az emocionális okok között szoros összefüggés van, a származás az egyik legerősebb
motivációs tényező.
Végezetül
A szlovák nyelv választásának kedveznek az EU-s elvárások is. Az EU nyelvpolitikája szerint a tagállamok nyelve egyenrangú, s a müveit európai polgártól kettő, sőt újabban három
idegen nyelv ismerete várható el, s preferálják, támogatják, ösztönzik a kis nyelvek, köztük a
szomszédos országok nyelvének tanulását, ismeretét.
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A női-férfi kép a magyar és holland nyelvben

Tanulmányunk egy nagyobb lélegzetű, magyar-holland nyelvi összehasonlításokra épülő
munkába nyújt bepillantást, néhány részeredmény ismertetésével. Tárgyát tekintve az 1960-as
években az akkori feminista mozgalmak hatására, erőteljes ösztönzésére kialakult, a nemek és a
nyelv kapcsolatával foglalkozó kutatások, az ún. gender studies körébe sorolható. Az azóta erőteljesen megszaporodó írásoknak tematikájuk szerint két fő ága különíthető el. Egy részük a két
nem nyelvhasználatában, nyelvi viselkedésében megmutatkozó különbségek feltárását tekinti
céljának. A kérdéskör oly jeles nyelvészek figyelmét vívta ki, mint az elméleti, főként szociolingvisztikai megközelítést képviselő W. Labov (The study of language in its social context. In:
Giglioli, P.P. (szerk.) Language and Social Context. Penguin, Harmondsworth, 1972), P. Trudgill
(The Social Differentation of Speech in Norwich. CUP, Cambridge, 1974), Robin Lakoff
(Language and Woman's Place. Harper and Row, New York, 1975), de említhetem a nők konverzációs stílusát empirikus módon tanulmányozó müvek sorát. így J. Coates (Women Talk,
Blackwell, Oxford, 1996), D. Zimmermann - С. West (Sex roles, interruptions and silences in
conversations. In: Thorne, B. et al. (szerk.) Language, Gender and Society. Newbury House.
Rowley, MA.) munkáit vagy D. Cameron, D. Tannen e területnek szentelt munkásságát. A nagy
úttörő persze Otto Jespersen, aki Language című munkájában már 1922-ben máig helytálló, azóta
többször megerősített megállapításokat fogalmazott meg a női beszéd jellegzetességeiről.
A kutatások másik, kissé háttérbe szorult ága, melyhez jelen írásunk is tartozik, a nyelv által közvetített férfi-női kép jellemezőinek feltárását tekinti feladatának. E vizsgálatok következtetéseiben - kiváltképpen a kezdetekben - egyazon gondolat ismétlődik, nevezetesen az a
megállapítás, hogy bizony a nyelvek a nemi szerepekről, a férfi-női identitásról a nőkre nézve
erősen diszkriminatív képet nyújtanak. (Nem minden ok nélkül született meg tehát hetvenes
évek elején az új jelző, a szexista (a rasszista analógiájaként), amellyel ellentmondást nem tűrően meg lehetett bélyegezni valamely nyelv nöellenességét.) A nemegyszer harcos feminista
szerzők a nyelv különféle területéről vett számtalan példával bizonyították a nőknek a nyelv
által is megerősített elnyomását, igazságtalan megkülönböztetését. Hálás témának bizonyult
többek között a társadalmakban élő általános beidegződéseket tükröző gyermekkönyvek, iskolai
olvasókönyvek, reklámok elemzése. A grammatikai nemmel bíró nyelvekben a grammatikai
nemek és a jelentés viszonya, valamint a grammatikai nemek sugallta konnotatív jelentések
nyújtották a feltételezett vagy valós negatív megkülönböztetések tárházát.
A lexika ugyancsak a nyelvbe beleépült szexizmus fő forrásának bizonyult. D. MacDougald
például arra hívja fel a figyelmet, hogy egyes szavak nőkkel kapcsolatos jelentéseiben negatív
változások következtek be. így a tart, süteményt jelentő szót először fiatal nők kedveskedő
elnevezése volt, majd második lépésként a szexuálisan telhetetlen hölgyeké, aztán a morális
aggályok nélkülieké, végül az utcalányokat illeték vele (Language and sex. In: Ellis, A. - A.
Abarbanel (szerk.) The Encyclopedia of Sexual Behavior, vol. 2. Hawthorne Books, New York.
1961). Más esetekben az eredeti, semleges jelentésükben mindkét nemre alkalmazott szavak
nőkre leszűkült használatukban negatív jelentésárnyalattal töltődtek fel (witch, spinster). Az is
előfordul, mutat rá, hogy a férfi-női szópárokban a női tag vagy alacsonyabb státuszt jelenít
meg, vagy kellemetlen asszociációk fűződnek hozzá: governor-governess, master-mistress.
A sort végeláthatatlanul folytathatnánk, ám célunk messze nem az, hogy nőtársaink indulatait
felkorbácsoljuk, avagy a férfi kollégák nagylelkű sajnálatát kiváltsuk. Próbáljuk inkább a jelenség
okait megvilágítani. Mind a nyelvhasználatot vizsgálók, mind a női-férfi képet kutatók egyetértenek

abban, hogy a kialakult beidegződéseket, a hierarchikus rendszer okát, annak aszimmetriáját egyfelől
a nagyon is valós, történelmileg kialakult társadalmi különbségekben kell keresnünk: a történelmi
fejlődésből következően ugyanis férfiak által irányított, a férfiak által ideologizált politikai, társadalmi környezetben élünk, ahol a nőknek a másodlagos, alárendelt szerep osztatott ki (I. a nők 2-es
számmal történő jelölése a magyar személyi számokban), melyhez hozzátartozik a férfitekintély
elfogadása, a férfiszabályok követése. Az irányítói férfiszerep következményeként a férfiak által
önmaguknak kiosztott masculin tulajdonságok értékelődtek fel, váltak etalonná. A férfi kreatív,
stabil, alkotó lény - festette meg önmagáról a képet a férfitársadalom. S ez fordítva is igaz lett: a
kreativitás, okosság, megbízhatóság, rendíthetetlenség stb. inherensen hímnemű jegyekké váltak. S
mi maradt meg a nőknek? Mindennek az ellentettje: a nő az emberpár másodlagos, legfeljebb hozzárendelt tagja, aki passzív, instabil, gyámolításra szoruló lény. (Lakoff idézett tanulmányában meggyőzően mutatja be a nők társadalmi hatalomnélkülisége és nyelvhasználata, valamint a beszédükben megfigyelhető hezitálás, bizonytalankodások, udvariaskodások stb. közötti összefüggéseket.)
A diszkriminációhoz vezető másik, időben a társadalmit megelőző tényezöegyi'ittes kialakulása a két nem eltérő biológiai adottságaival magyarázható. P. Giraud (Semiologie de la Sexualité,
Payot, Paris. 1972) gondolatmenetét idézve, az ősidőkben a mamutvadászatnál hatékonyabbnak
bizonyuló erős, izmos test lett a közösség számára értékesebb, hasznosabb, elsőként tehát érthető
módon a férfi test és testrészek köré szövődtek mítoszok, azok válhattak archetipikus modellek
részeivé, kerültek be a vallásos irodalomba, s itatták át azt. A leírt két hatás egymásba fonódása
tehát valahogy így összegezhető: előbb a testi különbségekből társadalmilag hierarchizált rendszer
lesz, majd - a társadalmi elvárásoknak megfelelően - a nemek biológiai adottságainak megítélése
igazodni kezd a férfiak nők fölötti, társadalmilag szentesített uralmához.
Dolgozatunk éppen ennek az igazodásnak a mértékét igyekszik megállapítani, vagyis azt.
hogy a nemek eltérő szocializációjának köszönhetően milyen beidegződések érhetők tetten a két
nem önmagáról és az ellenkező nemről alkotott képében. A magyar és holland nyelvet beszélők
társítása azért tűnt érdekesnek, mert egy grammatikai nemmel (részlegesen) rendelkező nyelvet
hasonlíthattunk össze egy az azt teljesen nélkülözővel. (A hollandban egy közösen jelölt hím- és
nőnem, valamint egy semlegesnem létezik.) Emellett a két társadalom felépítése is mutat eltéréseket: a holland egyszerre puritán és nyitott, egalitárius, a magyar hierarchikus felépítésű, zártabb. Munkamódszerünkről. A nyelvi korpusz kiválasztásában s a feldolgozásban is tudatosan
kerültük a látványos, sarkított következtetésekre késztető megoldásokat. Nem a nyilvánvaló
diszkriminációt mutató, például a két nem viselkedési szabályait érintő szóanyagot vettük alapul, hanem az általános biológiai jellemzőiket leíró, fizikai, értelmi tulajdonságokat jelentő
mellékneveket (magas-alacsony, okos-buta, kövér-sovány, erős-gyenge stb.). A magyar mellékneveket a Magyar szókincstár (föszerk. Kiss Gábor, Tinta Könyvkiadó, 1999) szócikkeit
alapul véve szinonimáikkal együtt soroltam fel. A holland anyaggal foglalkozó kollégám a
Groot Woordenboek der Nederlandse Taal l-Ill. (Dale Lexicografie, Utrecht, Antverpen, 1988)
azonos szócikkeinek rokon értelmű szavait választotta elemzése tárgyául. Mivel az adatközlök
elsődleges, manipulálatlan beidegződésére voltunk kíváncsiak, a lehető legegyszerűbb feladat
elé állítottuk őket. Azt kellett jelölniük - az adott szót elolvasván, első benyomásuk alapján - ,
hogy milyen nemüekre használnák (1: csak nőre, 2: inkább nőre, 3: mindkét nem képviselőjére,
4: inkább férfira, 5: csak férfira). Az adatközlök mindkét nyelvből egyetemisták voltak, s célkitűzéseinkből adódóan a férfi és női adatközlőktől nyert adatokat külön elemeztük.
2.
A továbbiakban vizsgálataink eredményeibe nyújtunk betekintést az okos-buta és szépcsúnya ellentétpárokon keresztül a magyar anyagra összpontosítva, a hollandot összehasonlítási
alapul használva. Az a. jelű táblázatokba a közös jegyű alakokat helyeztük, vagyis azokat.

amelyeket dominánsan férfiakra, nőkre egyaránt vonatkoztattak adatközlőink. A b. táblázatokban a férfiakhoz rendelt (5., 4. számmal jelölt) tulajdonságokat, a c.-ben pedig a jellegzetesen
nőkre alkalmazottakat (1., 2. jelűeket) soroltuk fel. (A szóban forgó tulajdonságot 40% fölötti
előfordulás esetén tekintettük meghatározónak.)
2. I Az okos melléknév és szinonimái
Amint az a. táblázatból kiolvasható, a nők többször és nagyobb arányban gondolták úgy,
hogy az adott észbeli képesség közös, férfi-női jegy. Ez az ő részükről felfogható rejtett emancipációs üzenetként, annak a gondolatnak hangsúlyozásaként, hogy „mi nők éppúgy lehetünk
intelligensek, tehetségesek stb., mint hímnemű társaink". És a férfiak visszafogottságának mi
lehet a nyitja? Korántsem a legkézenfekvőbb megoldás, a férfisovinizmus, vagyis az, hogy az
urak a következő b. táblázatnak, a férfiúinak vélt jellemzőknek tartogatták voksaikat. Mint
látható, általában önmagukkal szemben is mértéktartóbbak, mint a női adatközlők, akiknek a
véleménye kétszer gyakrabban hajlik erőteljesebben a férfiak javára. Felvetődik a kérdés, hogy
„részlehajlásukat" értelmezhetjük-e a társadalmilag rögzült férfi kép elvárásként való megjelenéseként? Szerintünk igen. A magyar agytröszt, észkombájn, nagy eszű, agyas férfiasnak mondható jellemzőkkel szemben a holland nyelvben egy szó, az ingenieus - szellemdús (férfiak:
36,3%, nők: 37,3%) áll. Megemlítendő, hogy míg a magyarok minden szinonimát elképzelhetőnek tartottak férfiakkal és nőkkel kapcsolatban egyaránt, a hollandok nem rendelték férfiakhoz
a verstandig - okos, valamint a begaafd - tehetséges formákat.
A magyaroknál a (mindkét nemnél!) létező társadalmi beidegződéseknek legárulkodóbban
jele mégis az, hogy a c. táblázatot el kellett hagynom, ugyanis dominánsan nőinek nevezhető
pozitív észbeli adottságot nem tudtam elkülöníteni. Jellemző például, hogy 1 -sel, tehát csak
nőkre vonatkoztatva egyetlen adatközlő csoport sem jelölt jó néhány mellékneveket. így a férfiak a *nagy eszű, éles eszű, éles elméjű, van sütnivalója,* nagy koponya szavakat. A nőknél ez a
sor hosszabb, tehát elsődlegesen nem saját nemük jutott eszükbe a következőket olvasván: okos,
*nagy eszű, jó eszű, jófejű, értelmes, *éles eszű, éleslátású, eleven eszű, agyas, zseniális, észkombájn, agytröszt, intelligens, tehetséges, jó koponya, *nagy koponya, jó fej, tanulékony.
(Azokat, amelyeket egyik fél sem tekintett nőkre illőnek, *-gal kiemeltem.)
A helyzet a hollandoknál kedvezőbb: kollégám csak egyetlen nőkkel kapcsolatban nem
említett alakot talált, az ingenieus - szellemdús szót (férfiaknál!). Sőt, a hollandban dominánsan
női tulajdonságsort is elkülöníthetett, bár az elénk táruló kép nem éppen hízelgő, ugyanis az ide
került szavak az okosság jelentéstartományából a veszélyességet, a kiszámíthatatlanságot emelik ki. A holland urak megítélése szerint a nőkre leginkább a rafinált - gehaaid (33.3 %), a fortélyos - gewiekst (24,2 %), a minden hájjal megkent (uitgekookt) 24,2%) melléknevek illenek.
A hölgyek önmagukról valamivel kedvezőbben nyilatkoztak: szerintük az ügyes - bijdehand
(48,1%) rafinált - gehaaid (44,4 %) szavak tükröznek női jegyeket.
2.2 A buta melléknév és szinonimái
A pozitív észbeli képességek javarészt a férfi nemhez rendeltetett tulajdonságok, a velük
szembeni elvárások meghatározó összetevői, vonhattuk le a következtetést az előző táblázatok
adataiból. A buta és szinonimáinak használata valójában csak újabb adalékokkal szolgál az
előbbi megállapítás megerősítéséhez. Az a. táblázatból még úgy tűnik, hogy elég „demokratikusan" alkalmazzuk nőkre-férfiakra egyaránt az egyes jelentésváltozatokat. A b.-ben előforduló
formák stilisztikai jegyei viszont már elég sokatmondóak. Egyfelől azt látjuk, hogy a magyar
nyelv a negatív észbeli képességek közül többet „férfiasított", vagyis jelentésük miatt sem lehelne) őket nőkkel összefüggésbe hozni: a nagy százalékban férfiakhoz rendelt fajankó, tökfilkó
szavak közül az elsőben bennfoglaltatik egy férfinév, a második már elavult utótagjának jelentése

'nyegle, buta fiatalember'. A hatökör alapszavának szerencsétlen állata eredetileg ugyancsak
hímnemű volt. (Persze ezzel az ifjabb korosztály már nemigen van tisztában.) Az említettek mellett mintha az egyéb nyelvi eszközöket is annak szolgálatába állította volna a magyar nyelvközösség, hogy a lehető legjobban elítélje velük a férfiak gondolkodásbéli hiányosságait. A szinonimák
közül a feltételezett „butasági skála" erősebb elemivel őket illetjük (kretén, fafejű), de nem riadunk vissza a gúnytól (tökkelütött, tökfej), sőt a durva jelzőktől sem (I. utolsó alakok). A női tulajdonságok jóval kurtább listája (c. táblázat) ezzel szemben arra utal, hogy róluk udvariasabban
nyilatkozunk. A négy női jelzőből az első kettő kicsinyítő képzőjének köszönhetően inkább kedveskedő, mint megsemmisítő, lesújtó. (Feministább nyelvészek ellenérve feltehetőleg az lenne,
hogy e szavak a nők lekicsinylésének, ignorálásának bizonyítékai.) A másik két alakot, mely a
baromfiudvar hangos, káráló lakóinak és a nőknek az észbeli teljesítő képessége között vél hasonlóságot felfedezni, nemigen tudjuk megvédeni, legfeljebb azt mérlegelhetjük, mely állatok
említése becsmérlőbb az ököré-e avagy a tyúkoké. (A fiatalemberek gálánsságát jelzi, hogy ők az
utóbbi egyértelműen feminin szavakat is alacsonyabb százalékban rendelték a hölgyekhez.)
A holland adatközlőknél hasonló tendenciákat figyelhetünk meg. A férfiakat elég egyértelmű,
szókimondó, erőteljes szavakkal illetnék. A fiatalemberek dominánsan férfitársaikra használnák a
bezopen - zavaros agyú (66,6%), halfzacht - agyalágyult (36,3%) jelzőket, míg a nők a bezopen
mellett az imbecil - féleszű mellékneveket kapcsolták hozzájuk (mindkettőt 59,2%-ban.)
2.3 A szép melléknév és szinonimái
A következő ellentétpár (szép-csúnya) gyaníthatóan jól elkülöníthető használattal bír. A
szépség a női nemmel szembeni elvárás, míg a férfiaknál elegendő, ha egy fokkal szebbek az
ördögnél, tartjuk mi magyarok. A nyert adatok nem cáfolják előfeltevéseinket. A nőkre - férfiakra egyaránt vonatkoztatott szavak száma kevés, és arányuk sem elsöprő: isteni (férfiak: 40%,
nők: 75%) szép (f: 24%, n: 40%). A férfiakhoz kapcsolt néhány melléknév jelentése mindkét
nyelvben inkább a termethez, a férfias megjelenéshez köthető. A holland férfiak szerint főként ők
lehetnek tipikusan büszke tartásúak (holland fier) . Meglepő a hölgyek véleménye, ők ugyanis a
goddelijk mooi - istenien szép (47,7%) szóval illetnék a férfi társadalom vonzó külsejű tagjait.
A c. táblázatból a férfiak nőiességről, a nőknek önmagukról alkotott elképzelései sej lenek
elő. A kép elég hagyományosra sikeredett mindkét félnél: a nő kecses, formás, csinos, rendezett, tiszta, a szemnek tetsző teremtmény. Nincs ez másképp a holland nyelvben sem. A nőkre
vonatkoztatott tulajdonságok és azok százalékos eloszlása náluk a következőképpen alakul.
Férfiak: sierlijk - kecses (93,9%), beeidig - gyönyörű: (93,9%), oggverblinded - szemkápráztató (87,8%), aantrekkelijk - vonzó (84.8%), lieftallig - bájos, kedves (84,8%). Nők: sierlijk kecses (88%), beeidig - gyönyörű (77,7%), lieftallig- bájos, kedves (74,7%).
2.4 A csúnya melléknév és szinonimái
A csak férfiakra vonatkoztatott mellékneveket felesleges táblázatba foglalnom, ugyanis mindkét
csoport igen elnéző volt a hímneműek esetleges esztétikai hiányosságaival szemben, mindössze
egyetlen formával jellemeznék őket, azzal sem döntő százalékban: visszataszító (f.: 32%, п.: 35%).
Nem voltak azonban ilyen nagyvonalúak a nőknél, az ő azonos hiányosságaik jóval szigorúbb elbírálás alá estek. S micsoda véletlen, a fiatalemberek ebben az esetben mindig magasabb
százalékban sújtották a hölgyeket a negatív jelzőkkel!
A holland anyagban a nők szolidaritása érdemel említést: ők ugyanis egyáltalán nem vonatkoztatták nőkre a következő tulajdonságokat: afstotend - visszaszító, lelejk - csúnya, weerzinwekkend - ellenszenvet keltő.
Dolgozatunk néhány emberi alaptulajdonság férfiakra-nökre vonatkoztatott használatát
vizsgálta. Bár munkánkból csak néhány kiragadt eredményt ismertettünk, az azokból levonható

következtetések alátámasztani látszanak a fö elméleti megállapításokat: a nyelv e részterületen
is a masculin -feminin világról alkotott képünk hü tükrözője. Az ember külső-belső leírására
szolgáló melléknevek rendszerében egyértelműen kimutatható a nyelvközösségek azon törekvése, hogy a két nemet megkülönböztessék, pontosan kifejezzék a köztük meglévő azonos és
eltérő fizikai, lelki jellemzőket. Az így kirajzolódó férfi-női képbe természetesen beépülnek a
társadalmi tanítások, hagyományok a bennük meglévő diszkriminatív beidegződésekkel éppúgy, mint a nőkkel szembeni gyengédebb bánásmód, a gálánsság követelményei.

Táblázatok
2. La. férfira és nőre egyaránt vonatkoztatott tulajdonságok
A tulajdonságot jelölő melléknév
okos
eszes
jó eszű
jófejű
értelmes
nyílt eszű
éles eszű
éleslátású
éles elméjű
eleven eszű
van sütnivalója
zseniális
intelligens
tehetséges

40 férfi adatközlő
75
40
40
(30)
75
50
*55
45
*55
*45
*50
50
70
80

százalékban

32 női adatközlő
*93.8
*62.5
*62.5
*56.25
75
50
50
*56.25
43.75
37.5
43.75
*62.5
*73. 75
*100

(A *-gal jelölt számok a két nem közötti jelentősebb eltéréseket mutatják.)

2.1.b. férfiakra vonatkoztatott tulajdonságok
A tulajdonságot, jelölő melléknév
eszes
nagy eszű
jó eszű
jófejű
nyílt eszű
éles eszű
éleslátású
éles elméjű
agyas
van sütnivalója
zseniális
észkombájn
agytröszt

40 férfi adatközlő
*45
65
*40
*50
40
40
40
40
55
(35)
*45
60
55

(A *-gal jelölt számok a két nem közötti jelentősebb eltéréseket mutatják.)

százalékban
32 női adatközlő
(25)
*75
(25)
(25)
*43.8
*50
*43.75
*50
*75
*50
(37.5)
*62.5
*75

A tulajdonságot jelölő melléknév
buta
ostoba
oktalan
tompa elméjű
korlátolt
sötét
értetlen
gyengee/méjű
idióta
agyalágyult
süsü
bárgyú
balga
gyagya
gyagyás
hígagyú
hígeszű

40 férfi adatközlő
60
55
70
65
70
65
65
65
50
45
50
50
(30)
(45)
50
40
(30)

28 női adatközlő
71.4
50
35.7
21.4
78.6
64.3
64.3
57.1
(35.7)
50
50
(28.5)
50
57
50
50
57.1

2.2.b. meghatározóan férfira vonatkoztatott tulajdonságok
A tulajdonságot jelölő melléknév
bugyuta
nehézfejű
fafW
fajankó
idióta
kretén
agyalágyult
tökkelütött
tökfej
tökfilkó
balga
botor
ökör
hatökör
szamár
dinnye
hígagyú
húgyagyú
seggfej

40 férfi adatközlő
50
70
75
95
45
70
50
75
65
65
70
55
85
85
50
45
50
80
85

százalékban

32 női adatközlő
50
85
92.8
100
57
78.6
43
78.5
85.7
100
(35)
64.3
92.8
85.7
57
(7.1)
50
78.6
92.85

2.2. c nőkre vonatkoztatott tulajdonságok százalékban
A tulajdonságot jelölő melléknév
40 férfi adatközlő
32 női adatközlő
butácska
*90
100
butuska
75
64.3
csirkeeszű
*85
100
tyúkeszű
*80
85.75
(A *-gal jelölt számok a két nem közötti jelentősebb eltéréseket mutatják.)

2.3. b. csak férfiakra vonatkoztatott melléknevek
A tulajdonságot jelölő melléknév
jóképű
daliás
deli

40 férfi adatközlő
92
92
96

2.3. c. nőkre vonatkoztatott tulajdonságok
A tulajdonságot jelölő melléknév
szép
mutatós
dekoratív
szemkápráztató
csinos
takaros
formás
kecses
gyönyörű

40 férfi adatközlő
*76

88
88
80
*92

88
*I00
100
*88

százalékban
32 női adatközlő
97.5
100
97.5

százalékban
32 női adatközlő
60
90
*97.5
77.5
85
*95
90
97.5
80

(A *-gal jelölt számok a két nem közötti jelentősebb eltéréseket mutatják.)

2.4. a. férfiakra, nőkre egyaránt vonatkoztatott melléknevek
A tulajdonságot jelölő melléknév
csúnya
csúf
ronda
randa
ocsmány
visszataszító
taszító

25 férfi adatközlő
88
(32)
(48)
(36)
64
60
72

2.4.C. a nőkre vonatkoztatott jelzők
A tulajdonságot jelölő melléknév
rút
csúf
rusnya
randa
formátlan
idomtalan

százalékban

40 női adatközlő
82.5
50
80
52.5

60
65
75

százalékban

25 férfi adatközlő
*68

*56
*68
*56
*76.^ê
*56

(A *-gal jelölt számok a két nem közötti jelentősebb eltéréseket mutatják.)

40 női adatközlő
50
40
47.5
(32.5)
70
(40)

Hollandok:
n: nem jellemző a nőkre: eltompult - afgestompt, tökéletlen - getikt, eszméletlen hülye oerstom, ostoba - stom, rövidlátó - kortzichtig, bolond - debiel, féleszű - imbecil
f: tökéletlen - getikt, tehetségtelen - onbegaafd
Magyarok egyáltalán nem rendelték férfiakhoz az alábbi formákat:
férfiak: szép, mutatós, dekoratív, szemkápráztató, csinos, takaros, formás, kecses, gyönyörű
nők: szép, mutatós, dekoratív, szemkápráztató, csinos, formás, kecses, g)>önyörű
Hollandok nem rendelték férfiakhoz a következőket:
f: szép - mooi, csinos - knap, kecses - sierlijk, csodaszép- prachtig, ragyogó - schitterend,
gyönyörű - beeidig, elragadó - betoverend, szemkápráztató - anntrekkelijk, cuki - snoeperig,
ennivaló - schattig, aranyos - snoezig
n: kecses, bájos, kedves

Szerkesztői utószó
Megkönnyebbülve teszi le virtuális tollát a szerkesztő, amikor útjára bocsátja a sorozatnak
szánt és remélt Szekszárdi Alkalmazott Nyelvészeti Füzetek elkészült, új: immár második kötetét, mely a 2001. évi pécsi és a 2002. évi szegedi MANYE-kongresszus sorozatunk tárgyához
illő szekcióinak anyagából szemléz.
Pár vonatkozásról - távolról sem hangulatrontásul - legalább utólag mégis szólnom, szólnunk kell. Legelébb is elnézést kell kérnünk azon Szerzőinktől, akik korábbra várták a kötetet:
Mi tettük a magunkét, ám a kötet-megjelentetésnek számos - financiális, szervezési és technikai
- feltétele van, s bármelyik hiányozzék is, akárcsak átmenetileg, a meghiúsulás esélye leskelődik a még oly lelkesen tervezett kiadványra is. És ezen esélyből volt elég, bánatunkra, meglepetésünkre, ezzel együtt az említett lelkesedést csak lohasztani tudta, de nem megtörni, miként
szerzőinknek adott ígéretünket sem. Nem volt gond nélküli a beküldött dolgozatok eltérő technikai kivitelezésének, terjedelmének, adatolásának - előzetesen ugyan megadott kritériumok
szerinti - egységesítése sem, s e téren mindenképp nagyobb figyelmet kell kérnünk, ha tisztelt
szerzőink a jövőben - jobban - kímélni kívánnák szerkesztőiket a realizálás során. Most azonban ünnepi hangulat kívántatik, felejtsük hát a szülési fájdalmakat.
Néhány szót a szerkesztési elvekről, lehetőségekről: Az eleve rosta után érkezett kongreszszusi előadásokat vagy szerkesztett variánsaikat sorozatunk tematikájába kellett illesztenünk,
azaz bármilyen színvonalas is volt egy tanulmány, ha az eltért a tematikus fősodortól, netán a
zavaróan rövid terjedelem volt a ludas, nem tudtuk felvenni a kötetbe. Az viszont dilemma, s
több kongresszus tapasztalata már, hogy a rendezvényre való bejelentkezés ellenére /netán hiányában/ s bármely okból el nem hangozhatott előadások sorsa mi legyen, felvehetők-e mégis,
akár ajánlásokkal egy-egy kötetbe. Ezt a dilemmát tisztelettel meghagyjuk a többi kötet szerkesztőinek, más kiadványok gondozóinak, de mielőbbi eldöntésre javasoljuk - utólagos viták,
hiú remények, sértődések elkerülésére. Hiszen egy-egy ilyen kötet valahol azért kollektív munka - és felelősség is.
Szerzőinket és müveiket - a kongresszusok évének kronológiája mellett - a legobjektívebbnek tetsző abc-rendbe soroltuk, ekként olvashatók a könyvecskében is.
A sorozat ezennel nagykorúvá vált, pontosabban szó szerint sorozattá érett, hiszen nem
magányos már a veszprémi kongresszust szemléző, s számos alkalmazott nyelvészeti kiadvány
mellett akkor egyedi színként nemzetiségi - s a későbbi időkre felvállaltan nyelvpolitikai tematikával jelentkező szekszárdi szatellit-kötet. S már a küszöbön toporog a 2003. évi győri
kongresszus aktuális gyüjtökötetének tanulmánysora...
Végül e helyen köszönöm meg a szerzők, kongresszusi titkárok, türelmes társszerkesztöm,
Herr Judit és legfőképp a szerkesztés során hasznos tanácsokat adó, bátorítást nyújtó, szellemi
irányt mutató Szépe György professzor értékes közreműködését. Ugyancsak köszönet jár a
sorozattá váláshoz nyújtott segítségért a PTE egyetemi céltámogatását biztosítóknak, valamint a
MANYE pécsi kongresszusa szervezőbizottságának, mely segítségre a fennmaradhatásért a
jövőben is szükségünk lesz.
Hasznos lapozgatást, örömteli ráismerést kívánok minden potenciális érdeklődőnek: szerzőknek, tanároknak és tanítványoknak meg a nyelvi kérdések és jövő iránt nem hivatásszerűen
érdeklődő, Európában otthonos, magyar olvasóknak.
Drescher J. Attila
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