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A kisebbségi nyelvek használatának és oktatásának 
tényszerű ismertetésén túl a mű azt taglalja, hogyan 
tudja az uralkodó népcsoport a kisebbséget az ok
tatáson keresztül a hatalom és a javak birtoklásából 
kiszorítani.

A könyv gondolatmenete szerint a népcso
portok és nyelveik nagymértékű elnyomása a fel
fedezések időszakában kezdődött és főleg fegy
verekkel történt. A fizikai erőszak (rasszizmus) 
helyébe később a sokkal eredményesebb meg
győzés lépett, elhitetve az uralkodó népréteg ci
vilizációjának, kultúrájának magasabb rendűsé- 
gét (etnicizmus). Még eredményesebbnek bizo
nyult az idegen nyelvű tankönyv, mely a kisebb
ségi nyelvet nemcsak háttérbe szorította, hanem 
meg vetetté is tette (lingvicizmus).

Ezután fogalmak meghatározása következik. 
Az anyanyelv nemcsak az először megtanult nyelv, 
hanem az, amellyel használóját a külvilág is, önma
ga is azonosítja, amelynek megtanulására, haszná
latára használójának joga van. - Két-(több-)nyelvű 
az a személy, aki egy (vagy több) másik nyelven 
képes kommunikálni a maga és a közösség által 
számára kijelölt szociokulturális szinten, és a 
nyelvvel, kultúrájával képes azonosulni. A többség 
többnyire csak abban érdekelt, hogy a kisebbségi 
nyelvtudás elégséges eszköz legyen a többségi 
nyelv elsajátításához, holott a kétnyelvű gondolko
zása rugalmasabb, mint az egynyelvűé, és így a 
többségnek is haszna származik belőle. - A szerző 
szerint az asszimiláció az etnikai jegyek és a kultúra 
objektív elvesztése, a kisebbséghez tartozás szub
jektív elvesztése és egy másik közösséghez tartozás 
felvétele. így az asszimiláció szubtraktív és nem 
additív történés, és ezért is visszafordíthatatlan. - 
Az igazi integráció az etnikailag kevert csoportok
ban közös jegyek kialakítása. Mindkét félnek kell 
egymáshoz közelednie (de nyilván a közeledő cso

portok számaránya, fejlettsége által megkövetelte 
mértékben, amit a szerző nem hangsúlyoz).

Ezt követi a különböző oktatási programok és 
eredményeik ismertetése. Az átmeneti vagy irányító 
program csak az első években oktatja a kisebbségi 
anyanyelvet, hogy a cél, a többségi nyelven történő 
oktatás megvalósulhasson. Mivel a többségi nyelv 
elsajátítása többnyire nem sikerül, a kisebbségi gyer
mek tanulmányaiban megakad, nem értvén a tanítás 
nyelvét. Az eredmény a kisebbség elnyomása. - A 
nyelvmegőrző tanterv szerint anyanyelven történik az 
oktatás, a többségi nyelvet idegen nyelvként oktatják. 
Az eredmény kétnyelvűség. - A mélyvíz-technikában 
valamennyi, így a kisebbségi gyermeket is a többség 
vagy a volt gyarmatosító nyelvén oktatják, mikor is 
sem a többi tanuló, sem a tanár nem érti a kisebb
ségi nyelvet. A tanítás arra is irányul, hogy a gyer
mek szégyellje anyanyelvét, kisebbségi kultúráját. 
Az eredmény a kisebbség teljes elnyomása. - A 
belemerüléses program alapja mindkét nyelv, kul
túra presztízsének kölcsönös elismerése (Kanadá
ban pl. az angol és francia). Az angol gyermek 
francia tannyelven, a francia gyermek angol tannyel
ven tanul. Az eredmény kétnyelvűség, vagy még 
inkább integráció. - Az oktatás megszervezése a 
többségi népcsoport feladata, amit szeretnek úgy 
feltüntetni, hogy a többség szívességet tesz a 
kisebbségnek, elfelejtve, hogy a kisebbség is adó
fizető. Bizonyos területeken a kisebbségi nyelven 
történő oktatás siralmas eredményre vezet. Az an
golul tanuló kisebbségek nyelve („interlanguage”) 
néha megkönnyíti az oktatást.

Vizsgálták a kisebbségek oktatási eredményte
lenségeinek okát, amelynek megítélése koronként 
változott. Legkorábban a nyelvek más-más nyelv
családhoz tartozása tűnt az akadálynak (finn/svéd). 
Később az eltérő társadalmi osztályhoz tartozásban 
látták a nehézséget (vendégmunkások Németor
szágban). Még később a volt gyarmatiak és az 
anyaországi pedagógusok eltérő £u/íwrszintjére te
relődött a figyelem (Egyesült Királyság). Ezután 
arra figyeltek fel, hogy az iskolákban nem megfe
lelő az oktatás, majd arra, hogy a kétnyelvűség 
elérése igen költséges. Végül az anyagi források 
megteremtése után kiderült, hogy a fő akadály a 
kisebbségek iránti előítélet. Az USA-ban a kétnyel
vűt a Low English Poriflciency jelzővel illetik, ami
nek köznapi jelentése buta, képzetlen.
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A Föld egész lakosságát tekintve, az oktatástól 
az írástudatlanság felszámolását és az egyetemle
ges elemi oktatás megvalósítását várják el, amihez 
legalább 4 éves iskolai oktatás szükséges. Ha azon
ban az oktatás olyan nyelven történik, melyet a 
tanuló nem ért, 4 évig sem tartható meg iskolaláto
gatónak. Sok helyen a lakosság 50 %-a írástudatlan.

A szerző véleménye szerint szükséges a nyelvi 
emberi jogok (az anyanyelv tökéletes szóbeli és 
írásbeli elsajátítására és a közéletben történő hasz
nálatára, valamint - ha az anyanyelv nem hivatalos 
nyelv, úgy - a hivatalos nyelv megtanulására és a 
kétnyelvűségre való jogok) kodifikálása államilag 
és államközi szerződésekben. Elsőrendű követel
mény, hogy minderre az oktatás megteremtse a 
lehetőséget, és főként ez vár még megfelelő törvé
nyes biztosításra. Skandináv eredete folytán a szer
ző főként az ENSZ-nek, s annak oktatási, tudomá
nyos és kulturális ügyekkel foglalkozó szervezeté
nek, az UNESCO-nak az intézkedéseivel foglalko
zik. Utóbbit bízta meg a helsinki záró dokumentum 
a kisebbségek nyelvi védelmével. A nyelvi jogok az 
egyezményekben a tiltástól, a tűrésen át a megkü
lönböztetést tiltó rendelkezésekig, és onnan folya
matosan tovább az engedélyezésen keresztül, a tá
mogatásig változnak, nyíltan vagy burkolt formá
ban. A legtovább Dánia és Hollandia ment: a 
felsőoktatás angolul történik, a nemzeti nyelvek 
rovására.

A legelső ilyen rendelkezés az ENSZ Emberi 
Jogok Egyetemes Nyilatkozata (1948). Ennek 26 
§-a foglalkozik oktatással, a szülők beleszólási jo
gát kimondja ugyan, de az oktatás nyelvéről nincs 
szó. - Az ENSZ őshonos jogok egyetemes nyilatko
zattervezete (1988) 10. pontja szerint a kisebbsé
geknek joguk van saját nyelvükön történő minden
féle oktatáshoz. - Említés történik az Európa Ta
nács „Regionális és Kisebbségi Nyelvek Európai 
Chartájáról” (1992). Preambulumának 27. cikke 
szerint a regionális vagy kisebbségi nyelv ma
gán- és közéletben történő használata elidegenít
hetetlen jog. - Ugyanebben az évben az ENSZ 
nyilatkozatot tett a „Nemzeti vagy Etnikai, Vallási, 
Nyelvi Kisebbséghez Tartozó Személyek Jogairól”: 
4.3: az államoknak megfelelő rendelkezéseket kel
lene hozniuk ... a kisebbségi személyek számára... 
anyanyelvi oktatásra. - 1997-ben Recifében nyilat
kozatban szólították fel az ENSZ-t a Nyelvi Jogok 
Egyetemes Nyilatkozatának elfogadására és érvé
nyesítésére (anyanyelv és második nyelv oktatása). 
- A legtöbb ilyen kodifikációnak hibája, hogy konk

rétan nem nyilatkozik az oktatási nyelvről, sem 
arról, hogy mely rendelkezés kötelező, és milyen 
szankcióval.

A szerző szerint a teendők: 7) A tanuló számára 
érthető nyelven kell végezni az írás-olvasás tanítá
sát. 2) Magas szintű kétnyelvű oktatást kell meg
valósítani a kisebbségi gyermek számára. 3) A 
gyarmati országok önállósulásakor a megtanult má
sodik nyelv elfelejtése és az anyanyelv újratanulása 
kívánatos. 4) Mindezek érdekében első lépés a világ 
népeit nyelvi jogokhoz juttatni.

A szerző kiindulópontja, miszerint az uralkodó 
népcsoport egyetlen célja a hatalom és a javak 
megtartása, túl kategorikusnak tűnik. Az ördög so
hasem oly fekete, amilyenre festik: hol kevésbé 
fekete, hol még feketébb (O. Wilde). Igaz, hogy 
minden nyelv és kultúra azonos szintre emelhető, 
de ehhez sok munka, tehetség és főként idő szüksé
ges. Nem fogadható el, hogy „az európai és 
európaizált (pl. Ausztrália, Kanada [!]) országok 
óvodái, iskolái naponta követnek el nyelvi népir
tást” (p. 65), sőt „a tudatosság miatt nyelvgyilkos
ságot” (p. 63). S főként kultúra-gyilkosságba tor
kollanék, ha ephemer politikai változások miatt 
nemzedékek szándékosan elfelejtenék mindazt, 
amit a Sorbonne-on vagy Cambridge-ben megta
nultak (a teendők 3. pontja). Helyesebb az utóbbi
aknak az örökölt hagyományokkal való békés 
összeolvasztása.

Goldman Leonóra

A nyelvtanár-továbbképzés 
egy lehetséges modellje
Nyelvészeti füzetek 5., Generalia, 
Szeged, 1996, 316 p.

A szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola által 
a tanári továbbképzés témakörében szervezett nem
zetközi kollokviumon elhangzott előadások anya
gát mutatja be a Nyelvészeti Füzetek 5. száma. A 
kollokvium résztvevői dolgozták ki azt a „nyelvta
nár-továbbképzési modellt, amely biztosítani kí
vánja a francia-, latin- és olasztanároknak, hogy 
tudatosabban gondolkodhassanak el a nyelvokta
tásban alkalmazott/alkalmazandó módszerekről, 
pontosabban tudják megfogalmazni saját oktató
munkájuk célkitűzéseit és elemezni annak eredmé-


