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úgy jelen van a nyelvben, mint a vele szem
ben álló saját, azaz a nem idegen.

Ez az igen érdekes olvasmány mindenki 
figyelmébe ajánlható, aki idegen nyelvek és 
kultúrák közvetítésével, megismerésével 
foglalkozik, aki közelebbről és mélyebben 
szeretne betekinteni az idegenség, a másság 
filozófiai, nyelvészeti és szociológiai aspek
tusaiba. Stílusa, szakmai közérthetősége 
szakembereknek és nem szakembereknek 
egyaránt élvezetes és olvasmányos.

Knipf Erzsébet
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A megmaradás esélyei 
Anyanyelvű oktatás, 
magyarságtudomány, 
egyetem Erdélyben
A Magyar Nyelv és Kultúra 
Nemzetközi Társasága: Budapest, 
1999. 189 p

Péntek János könyvében azzal foglalkozik, 
hogy az anyaországon kívül élő magyar 
nemzeti közösségek hogyan teremthetik 
meg a megmaradás, a jövő feltételeit az 
anyanyelvű oktatásban. A könyv az elmúlt 
tíz év során, a szerző által tartott előadások 
és megjelent publikációk gyűjteményét tar
talmazza négy fő téma köré csoportosítva. 
Az első három fejezet az anyanyelv oktatás
sal kapcsolatos különböző kérdésekkel fog
lalkozik, a negyedik részben megemlékezik 
a kolozsvári egyetem hat volt oktatójáról.

Az „Anyanyelvi oktatás kisebbségben” 
című első fejezetben nyolc rövidebb-hosz- 
szabb írást találunk. - Az „Anyanyelvű ok
tatás és az anyanyelv oktatása Erdélyben“ 
(11-25). Az 1989-es fordulat utáni helyzet
ről, az általános iskolák anyanyelvoktatásá
ról, az új oktatási törvénytervezet nemzeti
ségi kisebbségekre vonatkozó törvényről tu
dunk meg részleteket. Az oktatásban újabb 
gondok megoldásával kell szembenézni,

úgy mint a pedagógus és a tankönyv-hiány. 
- „Az iskola kétnyelvűsége és kettősnyelvű
sége kisebbségben” (26-31) című írásában 
arról ír, hogy az anyanyelvi környezetben 
felnövő magyar gyerekek számára nehézsé
get jelent a román nyelv elsajátítása. Ez a 
jelenség komoly gondot okoz a magyar diá
kok számára, mivel az iskola megköveteli az 
államnyelv ismeretét, de azt nem oktatja ide
gen nyelvként. Ezzel a magyar tanulók to
vábbtanulási esélyei is csökkennek. A cikk 
további részében a környezet helyi nyelv
használata és a standard közötti eltéréssel, 
valamint a regionális nyelvi változat értéke
inek kiemelésével foglalkozik a szerző. Vé
gül egy figyelemre méltó új mozzanatról: „a 
szaknyelvek regionalizálódásáról” olvasha
tunk. - „Az oktatás hagyományai, lehetősé
gei és esélyei a határokon túl” (32-43). Eb
ben a tanulmányban bemutatja, hogy az is
kolás kor előtti nyelvtanulás nem teljesen 
spontán módon működik. Egyes közössé
gekben, szűk családi környezetben az ima
szövegek és az archaikus népművészeti mű
fajok megtanulásán keresztül hosszú időre 
szóló kötődés alakul ki az anyanyelv iránt a 
gyermekekben. Ezzel kapcsolatban részletet 
olvashatunk egy 1995-ben Csíkszeredán 
megjelent archaikus imádságokat tartalma
zó könyvből. - A jelenkor problémája az, 
hogy ma már nem a hagyományok határoz
zák meg a közösségek nyelvhasználatát és 
az anyanyelv oktatását, hanem a nyelv és 
oktatáspolitika; erről is szól a „Szocioling- 
visztikai dilemmák” (44-53) című tanul
mány. Ebben a szerző több példával illuszt
rálja, milyen félreértésekhez vezethet az el
térő nyelvi környezetből származó magyar 
anyanyelvű emberek beszélgetése. Ehhez 
kapcsolódva foglalkozik azzal, hogy a nyel
vi környezet és az oktatás nyelve hogyan 
viszonyul egymáshoz. Az esetek nagy több
ségében az oktatásnak és a környezetnek 
ugyanaz a nyelve (országhatáron belül szin
te mindig), de többnyire eltérő a nyelvválto
zata, a belső nyelvi kódja. Az iskolának fi
gyelembe kell vennie a környezet nyelvét, 
beszédmódját, tiszteletben kell tartania a
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nyelvjárási formákat. - „Szerep és színvo
nal” (54-61) című írás a nemzetiségi kultúra 
intézményeiről szól. Több évtizeden keresz
tül szigorúan felügyelt, centralizált (ál)in- 
tézmények működtek Romániában. A 90-es 
évektől kezdve a régi intézményeket részben 
visszaállították, részben újakat hoztak létre. 
A szerző azt feszegeti, mennyire működőké
pesek az újonnan létrehozott intézmények és 
milyen kapcsolat áll fenn ezek között, és ez 
milyen mértékben viszi előre a nemzetiségi 
kultúra alakulását. - „A kisebbségi tan
könyvírás csapdái” (62-67) című tanul
mányban a szerző a tankönyvírás helyzeté
vel foglalkozik. Kifogásolja, hogy az Er
délyben megjelent tankönyvek nem felelnek 
meg az alapvető szakmai követelmények
nek. Új szakkiadó elindítását javasolja. - A 
„Mi mindent nem kell tudni a magyar érett
ségin” (68-71) című írásában Péntek János 
a magyar írásbeli és szóbeli érettségi ala
csony színvonalát teszi szóvá. Fokozottabb 
nyelvi és szakmai igényességet kellene köz
vetítenie az iskolának; s ebben magyar taná
roknak és szakembereknek többet kellene 
vállalniuk magukra. - Nevezetes tanulmány 
„A jövő esélyei a külső régiókban” (72-83). 
Ebben Péntek János a határon kívüli magyar 
közösség esélyeivel, oktatási modelljével és 
rendszerével foglalkozik átfogó módon. Az 
erdélyi és a szlovákiai helyzetet részletezi. 
Kitér arra, hogy az erdélyi fiataloknak mi
lyen nehézségekkel kell szembenézniük ak
kor, ha Magyarországon akarják folytatni 
tanulmányaikat.

Az „Egyetem Kolozsváron” című feje
zetben négy cikk foglalkozik a nagy múltú 
egyetem sorsával. Az első: „Bizonytalan 
számvetés” (87-93). A szerző a kolozsvári 
magyar tanszék tanáraként és a Bolyai Tár
saság tagjaként a magyar nyelvű felsőokta
tás eredményeiről és a Bolyai Társaság tevé
kenységének három fő területéről szól. A fő 
célkitűzések az önálló magyar felsőoktatási 
rendszer megteremtése, a magyar nyelvű 
oktatás jogainak biztosítása, a bel- és külföl
di ösztöndíjak alapjainak megteremtése. - 
„A pedagógusképzés gondjai” (94-98) című

cikkben arról olvashatunk, hogy a 90-es 
évek után minden nehézség ellenére bővül
tek a magyar nyelvű oktatás keretei, javultak 
feltételei, azonban legégetőbb problémája 
még mindig a tanár és kutatóképzés. Egy
részről nincs elég szakképzett pedagógus, 
másrészről a végzett pedagógusoknak von
zó munkalehetőségeket kellene teremteni 
Erdély egész területén. Sok helység marad 
szakképzett pedagógus nélkül. Ezen a hely
zeten kellene sürgősen segíteni. - „A ma
gyar nyelv státusza a kolozsvári egyetemen” 
(96-106) szintén jól ismert tanulmány. Eb
ben arról szól a kolozsvári egyetemen oktató 
professzor, hogy az intézményen belüli 
helyzet olyan, mint az azt körülvevő társa
dalom és állam. A kolozsvári egyetem törté
netének 125 éve alatt többszöri nyelvcserét, 
nyelvek dominanciáját és alárendeltségét ér
te meg. A szerző áttekinti azt, hogy az évek 
során hogyan változott és ma hogyan alakul 
a magyar nyelv státusza az egyetemen. - 
„Egyetem válaszúton” (107-110) című írá
sában a szerző kifejti, hogy az önállósodás 
útjára kellene lépni és minél kevesebb konf
liktussal létre kellene hozni az önálló ma
gyar kolozsvári egyetemet. (Az egyetem 
1959 óta közös román-magyar egyetem, 
amit a neve is mutat: Babe$-Bolyai Egye
tem.)

A „Magyarságtudomány a magyar tan
széken” című fejezetben öt cikk foglalkozik 
a témával. Az első: „A hungarológia dilem
mái kisebbségben” (113-123). Kisebbségi 
helyzetben a nemzettudat a veszélyeztetett
ség miatt felértékelődik, túl érzékennyé és 
védekezővé válik. Ez a magyarságtudat mű
velődésében is érezteti hatását. A cikk írója 
kifejti, mi a kisebbségi tudomány. Végül a 
nyelvésznemzedék kiemelkedő személyisé
geit veszi sorra. - A „Magyarságtudomány 
és magyar nyelvtudomány Kolozsváron” 
(124-136) című tanulmányból megtudjuk, 
hogy a nyolcvanas évek végére a magyar 
szellemi élet a sorvadás végső stádiumába 
lépett. Az erdélyi magyar nyelvtudomány 
nagy korszaka lezárult. Mit hoz a jövő? A 
szerző áttekinti az egyes intézmények és
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nyelvtudományi intézetek sorsát a háború 
idejétől a 90-es évek elejéig. A cikk végén a 
jelenlegi helyzettel foglalkozik. - A „Lehe
tőségek és távlatok a néprajzkutatásban” 
(137-142) című írása után a „Kötöttségek, 
lehetőségek, esélyek” (142-149) című írása 
kerül sorra. A kolozsvári egyetem a magyar
ságtudomány műhelye szeretne lenni, de a 
magyar nyelvet és irodalmat idegen nyelv
ként szívesen oktatnák románok számára, ha 
lenne rá igény. A cikk a kisebbségi magyar 
tanszék helyzetével, a tanár és kutatóképzés
sel foglalkozik. - Ezt a témakört folytatja a 
„Nyelvészeti tárgyak oktatása a kolozsvári 
egyetemen” (150-154) című írásában, 
amelyben a magyar nyelvészeti tantárgyak
ról, valamint egyéb nyelvészeti diszciplínák 
magyar nyelvű oktatásáról szól. Felhívja a 
figyelmet arra, hogy össze kell hangolni az 
anyaországi és a környező országokban mű
ködő műhelyek kutató és oktató tevékenysé
gét. Ehhez szükséges az, hogy a tanszékek 
megismerjék egymást és koordinálják mun
kájukat.

A könyv utolsó, „Tudós tanárok a kin
cses városban” című fejezetének egyes cik
keiben a kolozsvári múltnak három különc 
országos hírű nyelvészéről: Brassai Sámuel
ról, Bálint Gáborról és Hermann Antalról, 
valamint a kolozsvári közelmúlt három ki
emelkedő nyelvész professzoráról - Szabó 
T. Attiláról, Márton Gyuláról és Nagy Jenő
ről - emlékezik meg szép írásokkal tanítvá
nyuk és kollegájuk, illetve utódjuk, Péntek 
János.

A könyv átfogó képet nyújt az erdélyi 
anyanyelv-oktatás lehetőségeiről, a kolozs
vári egyetem jelenlegi helyzetéről, a nemze
tiségi kultúra és a magyarságtudomány ala
kulásáról a téma iránt érdeklődő olvasó szá
mára.

Jámbor Emőke

Nikolov Marianne (főszerk.)
English Language Education 
in Hungary. A Baseline Study 
The British Council of Hungary: 
Budapest, 1999. 257 p.

1. Ilyen még nem volt a magyarországi 
idegennyelv-oktatás történetében. Egy nyelv 
(az angol) oktatásának szemszögéből szinte 
teljes leírását és elemzését kapjuk meg a 
magyarországi idegennyelv-oktatásnak. 
Mindez nemcsak az extenzív pedagógiai fel
mérések mifelénk szokásos - egyre maga
sabb szintű - módszereivel történik, hanem 
az angoltanítás folyamatainak olyan orszá
gos intenzív vizsgálata keretében, amely az 
egész magyarországi neveléstudományban 
is legfeljebb háromszor fordult elő (az IEA, 
a PREFER és a Monitor vizsgálatokban), a 
magyarországi alkalmazott nyelvészetben 
pedig még egyszer sem. Ráadásul ez a kuta
tás a kibontakozó nyelvpolitikai és termé
szetesen az oktatáspolitikai kutatások kere
tébe is beleilleszkedik. (A régió angol-okta
tásáról folyóiratunkban nemrég megjelent 
áttekintés: Enyedi Ágnes és Medgyes Péter. 
„Angol nyelvoktatás Közép- és Kelet-Európá- 
ban a rendszerváltás óta.” in: Modem Nyelvok
tatás. vol. 4, nr. 2-3, pp. 13-32 (1998).)

2. Az angol nyelvű kötetben a következő 
nyolc fejezet található [a címeket én fordí
tottam magyarra]: 1. A vizsgareform neve
lésszociológiai és szociolingvisztikai kerete 
(7-20); 2. A magyarországi érettségi 
(21-53); 3. Az egyetemi és főiskolai felvé
teli követelmények (55-62); 4. A magyaror
szági nyilvános nyelvvizsgák (63-92); 5. A 
tanulói teljesítmény elemzése (93-136); 6. 
Az érdekeltek attitűdvizsgálata (137-204);
7. Az értékelés a tanárképzésben (205-220);
8. A tantermi megfigyelés projektuma (221— 
245). A fejezetek előtt és után olvasható a 
főszerkesztő által írt Bevezetés (1-5) és Kö
vetkeztetések és javaslatok (247-253); vala
mint a Hivatkozások (255-157) és a rövidí
tések jegyzéke. A 8. fejezet, valamint a Kö
vetkeztetések és javaslatok magyar változata


