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lóságának biztosítása a nyelvpolitika és 
nyelvstratégia által, mely részévé kell hogy 
váljon egy európai keretben működő „nem
zet-stratégiának”.
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A nyelvi emberi jogok kérdésköre mára az 
egyik legdinamikusabban fejlődő alkalma
zott nyelvészeti szakterület lett. A fejlődés 
hátterében azok a globalizációs folyamatok, 
újfajta államalakulatok megjelenésével elő
térbe kerülő kérdések állnak, melyekre ez az 
új tudományterület a nemzeti és a nemzet
közi jog, valamint a nyelvtudomány, azon 
belül is a nyelvet az etnicitás felől vizsgáló 
diszciplína együttes felhasználásával igyek
szik választ adni.

Ez a tanulmánykötet egy 1997 októberé
ben Budapesten megrendezett konferencia 
válogatott anyagát tartalmazza. Az első feje
zete a tudományág általános kérdésköreit 
vizsgálja; a második fejezet jogi kérdéseket 
tárgyal; majd következnek a piacgazdaság 
hatásaival foglalkozó tanulmányok; a ne
gyediknek középpontjában a nyelvtervezés 
áll; az utolsóban pedig az oktatás és az etni
citás témaköreiből vett írások találhatók.

A kötet nyitótanulmánya Robert Phil
lipson a nemzetközi nyelvek és az emberi 
jogok összefüggéseit tárgyaló írása. A Dáni
ában oktató brit származású nyelvész egyes 
természetes és szerkesztett nyelvek nemzet
közivé válásának és a napjainkban világ
szerte hódító angol nyelv előretörésének 
elemzése után az államok feletti intézmé
nyek által használt hivatalos nyelvek kérdés
körét veszi górcső alá. Végül amellett érvel,

hogy lehetséges, mi több szükségszerű egy 
nyelvi jogi szempontból semleges szerkesz
tett nyelv, az eszperantó nemzetközi szerve
zetek hivatalos munkanyelveként való beve
zetése.

A kanadai szociolingvista, Angéline Mar
tel a hazájában élő frankofon kisebbségnek 
az anyanyelvi oktatáshoz főződő egyenlő 
jogokért folytatott nyelvi jogi mozgalmán és 
jogi harcán keresztül azt mutatja be, hogyan 
lehet jogi és aktivista mozgalmi eszközöket 
a társadalmi változás szolgálatába állítani.

Kontra Miklós tanulmányában olyan kö
zép-európai esetekről számol be, ahol a ma
gyar kisebbségnek megtiltották anyanyelve 
használatát és egy szociolingvisztikai felmé
rés eredményeinek tükrében a tiltás hátteré
ben meghúzódó okokat elemzi. Majd a nyelv 
és a valóság kapcsolatának sokat vitatott kér
déséből kiindulva megmutatja, hogyan 
okozhat a nyelv etnikumok közötti kommu
nikációs zavarokat és konfliktusokat.

Az észt nyelvpolitikai szakértő, Mart 
Rannut a nyelv nemzetépítő szerepétől in
dulva nyomon követi a közös nyelv elvének 
kialakulását és korunk társadalmi szükség
leteinek formálódását, és megállapítja, hogy 
a közös nyelv kiválasztása döntő a hatalom 
megosztása szempontjából. Majd három 
nyelvtervezési modell összehasonlításán ke
resztül egy új összetett nyelvtervezési mo
dell iránti igényt fogalmaz meg.

A jogi témakörök első darabja a kisebb
ségeknek a nemzetközi jog által biztosított 
nyelvhasználatot érintő jogait sorolja fel és 
magyarázza. Az ausztrál Murdoch Egyetem 
emberjogi központjának vezetője, Femand 
de Varennes fontosnak tartja tanulmánya ele
jén kiemelni, hogy a nyelvi jogok nem annyira 
közösségeket megillető kollektív, sokkal in
kább egyéni jogok. Az alapvető kérdés még
is abban rejlik, hogy ezek a nemzetközi jo
gok a kormányokra kötelező jelleggel vonat
koznak-e, avagy ajánlott a betartásuk.

Az 1995-ös szlovák állami nyelvtör
vényt választotta vizsgálata tárgyául Bart 
Driessen a nemzetközi kereskedelmi jog és 
az ott élő magyar kisebbség nézőpontjából.
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A brüsszeli jogász véleménye szerint Szlo
vákia nemzetközi kereskedelmi kötelezett
ségei a védőháló szerepét tölthetik be a ma
gyar ajkú kisebbség számára a magyar nyel
vű audiovizuális hírközlés, a nyomtatott saj
tó és egyéb magyar nyelvű publikációk kö
telező biztosítása, valamint a termékek ma
gyar nyelvű feliratozása révén.

Három írás foglalkozik a nyelvi jogok és 
a piaci tényezők kapcsolatával: a nyelv és a 
gazdaság összefüggéseit kutató francia sváj
ci közgazdász, François Grin a gazdasági 
folyamatoknak a nyelvi sokszínűségre gya
korolt hatását vizsgálja a munkaerőpiac vál
tozásait elemezve. Eredményei azt mutatják, 
hogy a piaci tényezők hozzájárulhatnak 
adott nyelvek terjedéséhez és eltűnéséhez 
egyaránt, lényegesnek tartja azonban megje
gyezni, hogy a piaci tényezők megfelelő be
folyásolásával hatékonyan lehet segíteni a 
nyelvi sokszínűség megőrzését.

A Dániában oktató finnországi Töve 
Skutnabb-Kangas ugyanebben a témában ír, 
de nyíltan kimondja azon véleményét, hogy 
a szabadpiac működése jogtalan előnyben 
részesít egyes népcsoportokat az anyanyel
vűk okán, míg másokat alapvető szükségle
teik kielégítése érdekében anyanyelvűk fel
adására kényszerít.

A következő tanulmányban a Kanadá
ban élő és oktató Amir Hassanpour egy új 
tényező, a kommunikációs technika szere
pével foglalkozik a nyelvi jogok, az állam és 
a piac viszonylatában. Az általa felhozott 
példa, a kurd nyelv és kultúra ápolásával a 
nemzeti identitás megőrzését segítő magán 
televíziós állomás esete több szempontból is 
egyedi, azonban jól illusztrálja a korunk 
technikai vívmányaiban rejlő gyakran ki
használatlan lehetőségeket.

A nyelvi tervezést bemutató fejezet 
mindkét szerzője a balti államokban 1991 
óta bekövetkezett változásokat elemzi. Az 
Ausztráliában élő nyelvész, Uldis Ozilins és 
a lett szociolingvista, Ina Druviete egyetér
tenek abban, hogy a nemzeti nyelv kizáróla
gos használatának bevezetése szükségszerű 
következménye volt az orosz fennhatóság és

nyelvi hegemónia megszüntetésének, és - 
egyes nyugati elemzők véleményével ellen
tétben - a megvalósult nyelvpolitika konf
liktusmegelőző természetét hangsúlyozzák.

A kötet záró fejezetében három magyar 
vonatkozású téma kerül előtérbe. A siketeket 
oktató Muzsnai István iskolai esettanulmá
nya lehangoló képet fest a többségi társada
lom, köztük a siketeket oktató tanárok jel
nyelvhez való viszonyáról: a beszélt/vokális 
nyelvhasználat felsőbbrendűségének és 
egyedüli üdvözítő voltának hangsúlyozásá
val megfosztják a siket kisebbséget a tanu
láshoz való egyenlő emberi jogoktól, ami 
frusztrációt és a személyiségfejlődés torzu
lását eredményezheti.

Szalai Andrea a magyarországi cigány 
kisebbség nyelvi oktatását vizsgálja és ki
mondja, hogy az 1989 előtti és az azt követő 
törvényi rendelkezések eddig a valóságban 
nem eredményeztek az oktatásban minőségi 
változást, erre a jövőben is csak akkor van 
esély, ha a cigány nyelvjárásokra vonatkozó 
nyelvpolitika a mai viszonyoknak megfele
lő, egymással harmonizáló státusz- és kor
pusz-tervezést hajt végre.

Sándor Klára a csángó nyelv kihalásának 
veszélyére hívja fel a figyelmet. Tanulmá
nyában elemzi a római katolikus egyház ro
mán nyelvet előnyben részesítő és a román 
állam asszimilációs politikája, valamint a 
csángók körében megfigyelhető nagyszámú 
nyelvváltás közti összefüggéseket.

Tanulságunk az lehet, hogy a nyelvi em
beri jogok kérdésköre olyan, több tudomá
nyos diszciplína összefogásával, összehan
golt együttműködésével vizsgálható, ele
mezhető szakterület, amely a nyelvi jogokat 
a nemzetközi emberi jogok felől közelíti 
meg. Szembetűnő, hogy a világ milyen sok 
pontján sérülnek ezek a jogok, többek között 
éppen a globalizációs tendenciák hatására. 
Azonban optimizmusra ad okot az a felisme
rés, amely szerint a fennálló, olykor hibásan 
működő jogi, gazdasági és társadalmi rend
szerek sokszor a megoldás lehetőségeit is 
magukban hordozzák.
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