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(Anya)nyelvoktatás a kisebbsé gi iskolákban

A szglz  az Eí :í E BTK Germantsztikai Inté zeté nek tanszé kve,
zet |e. Az MTA é s a Nemzeti é § Etntkat Kisebbsé gt Htvatal
l999. áprllts 8-9-é n megrendezett, országos kisebbsé tkutató
konferenciáián 6zekcióvezet  volt. Itt közölt tanulmányában a
szekció munkáiát foglalta össze.
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kaszosan), de ]ehet egy 45 perces órán belül is több-
szöIösen nyelvet váJtani, Ennek miké ntle pedig függ
aZ adott tanulócsoporttól, a csoport adott nyelvtudá-
Sától, a tanártól, illetve a tananyagtól is,

Erb Mária é s jómagam (ELTE BTK Germanisztikai ln-
té Zet, Né met Nyelvé szeti Tanszé k) egy, a né met kisebb-
sé gné l az utóbbi é vekben vé gzett felmé ré s tanulságai-
ról számoltunk be. A különböz  né met nyelvi variánsok
kompetenciája é s aktí v használata teré n, a óO-as, 70,es
é vekkel összevetve struktú raváltás következett be: a ha-
gyományosan ismert, ma már csak a legid sebb gene-
rációban használt nyelvlárások helyé be egy, a kommu-
nikáció minden Szintjé n kié pí tett é s teliesí t ké pes, a
né met standardnyelvhez közelálló változat látszik lé pni,
mely sokré t  hasznosí thatósága é s funkcionális muta-
tói ré vé n a magyarországi né metsé g köré ben igen ma,
gas presztí zzsel bí r, Vé lemé nyük szerint a né met kisebb-
sé gi oktatásban fokozottabb mé rté kben kell beé pí teni a
nyelvi változatokról szóló ismereteket, mind a zárt né -
met nyei\területre, mind pedig a magyarországi né met-
sé gre vonatkozóan, hiszen nemcsak a standardnyelv az
egyetlen vá]tozat, amivel a né met tanulónak meg kell
ismerkednie,

^ 
konkré t he|vzetké p után egy szociológiai ielleg ,

lJ\ a kisebbsé gi oktaiá.t kozvJtlenül, de küls  szem-
pontból ViZSgá]ó kutatásról ha]lhattunk lmre Anna
(OKI) el adásában, Egy, a 90-es é vekben indult, a Du,
nántú lon vé gzett felmé ré sr l van szó, amely makro-
szinten vizsgálta a nemzetisé gi (származású ) szül k-
nek a kisebbsé gi nyelvoktatással kapcsolatos attit d-
ié t, a kisebbsé gi iskolai oktatással szembeni elvárása-
it, ké tezer általános iskolai tanuló szüleit ké rdezté k
meg arról, hogy milyen szempontok alapján ,,í angso-
rol|ák" a nemzetisé gi, é s az idegen nyelveket (pl, hasz-
nossági, szakmai, identitás rz , kultú ra-átörökí t 
stb.), illetve milyen motivációk vezé rlik a szül ket az
iskolaválasztásban. Fontos szerephez iut a kereslet
(igé ny) é s a kí náIat ké rdé se, bár mint megtudhattuk,
az iskolák kí nálata az 90-es é vekben meglehet sen ra-

cionális meggondolások alapján m ködik, (Van-e az
adott iskolában megfelel  ké pzettsé g  szaktanár?
Fontosabbnak í té li-e az iskola vezeté se az é l  idegen
nyelvek taní tását, mint a nemzetisé gi nyelveké t? Küz-
deni kell-e a korábban megkezdett nemzetisé gi okta-
tás folytatásáé rt vagy pedig - hagyományokkal ren-
delkez  iskoláró] lé vé n szó -, problé mamentesen
folytatódik a kisebbsé gi oktatás?)

Termé szetes dolog, hogy a mindenkori gazdasági é s
politikai helyzet jelent sen befolyásolia a szül k isko-
laválasztását (pl, manapság hasznossági szempont
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té ma fontossága a kisebbsé gkutatás mai, az ez,
redfordulón aktuális ké rdé seinek szempontjából

nyilvánvaló: belátható id n belül nem nagyon beszé l-
hetünk hazai kisebbsé gekr l, mi több, el bb-utóbb
,,kutatáSunk tárgya" iS elt nik, asszimilálódik, ha nem
teszünk komoly é s hatásos lé pé seket az oktatás teré n,

Egy kisebbsé g fennmaradásának legfontosabb zá-
loga - ez tú lzás né lküI állí tható - a kisebbsé gi oktatás,
A hazai kisebbsé gi nyelvoktatás helyzete napiainkban
o]vannyira sokré t vé  é s összetetté  vált {minden egyes
kisebbsé g eseté ben pedig egyedi ósszetettsé get is
mutat), hogy feladatunk leginkább abban keresend ,
hogy egy sor nyitott é s vitás ké rdé st miel bb közösen
megvitassunk é s a cselekvé s irányába el mozdí tsunk.

Minden kisebbsé g legalapvet bb ké rdé sfelveté se í gy
hangzik: melyik nyelvet taní tsuk, milyen nyelvet közve,
tí tsünk a kisebbsé gi oktatáSi inté zmé nyekben, a külön-
böz  szinteken, Eme ké rdé s egy sor ú jabb ké rdé ssel b ,
vú |: vajon mi nwuhet  a mai kisebbsé qi családokból szirmazó

auermekek anqanqelvé nek, melgih ryelvet tanulják meg els nek a

primer smcializáció sorón? Köztudol| hogy a legtöbb hazai
kisebbsé g eseté ben ma már funkcionálisan els  nyelv
nemcsak a közé letben, hanem többnyire a privát szfé rá-
ban is a magyar nyelv, fu utóbbi é vekben bekövetkezett
nyelvi struktú raváltás annak következmé nye, hogy a

nagyré szt funkciójukat vesztett nyelvjárások helyé be a
magyar nyelv, vagy pedig - ritkább esetben, mint pé ldá-
u] a hazai né met kisebbsé g eseté ben - az anyaország
köznyelve lé pett, Ennek következté ben valóban lé tké r-
dé ssé  válik a közvetí tend  nyelv.

Ydmos Ágnes (EUIE BTK Nevelé studományi Tan-
szé k) sok hozzászólást kiváltó el adásában ezt a ké r-
dé st a pedagógia oldaláról közelí tette meg, Magyaror-
szág tannyelvi atlasza cí m  rendkí vül informatí v köny,
vé nek ( l998) adatai alapján annak né zett utána, hogy
mit is ielent manapság a ké tnyelv  oktatás. Nyelvpe-
dagógiailag is bonyolult e ké rdé s: a taní tás nyelve
egyú tta] a taní tás tárgya is. A kisebbsé gi családból
származó gyermekek - kisebbsé genké nt vá]tozóan
ugyan - nem, vagy csak elé gtelenül bí rják a kisebbsé -
gi nyelvet az iskolába lé pé skor, A ké tnyelv  oktatás,
nak vajon milyen kihatásai vannak az ilyen felké szült,
sé g  tanulók tanulási folyamatára?

Magyarországon, mint megtudtuk, legalább hú szfé -
leké ppen lehet a ké t nyelven való taní tást szervezni.
Lehet pé ldául id ben é s tantárgyanké nt eltolva (sza-



alaplán tanul nagyon sok, nem CSak nemzetisé gi szár-
mazású  tanuló né met nyelvet az jskolában). Ugyanak-
kor a szül k reálisan ]átják kjsebbsé gük helyzeté t is:
mivel a család már nem tudja sem a nyelvet, sem a
kultú rát é s identitást átörökí teni, ezeket a fe]adatokat
az iskolától várják el,

szesztalJ Adám (MTA Kisebbsé gkutató M hely) a nem-
zetisé gi nyelvek feielevení té sé r l beszé lt, é s azt állí tja,
hogy az pszicholingvisztikai kutatásokbói is ismert,
hogy egy elfelejtett anyanyelv ú jratanuIható, revitalizál-
ható- De vajon hogyan merül fel ugyanez a ké rdé s a ha-
zai kisebbsé gek eseté ben? Már több í Zben emlí tettük a
kisebbsé gi nyelv funkcionális válságát, eredeti kommu-
nikatí V, azonosí tó é s kultú ra-továbbviv  szerepé nek el-
veszté sé t, de arról kevé s szó esik, hogy milyen el felté -
te]ek szüksé geltetnek ahhoz, hogy ez a nyelv ú jiáé led-
jen, Termé szetesen ke1l hozzá - hangsú lyozta el adásá-
ban Szesztay Ádám - társadalmi akarat, egyé ni motivá-
ció é s e€y megfelel  oktatási módszer, Szesztay rövid
törté neti áttekinté ssel szolgált a ké tnyelv  nemzetjsé gi
oktatás kialakulásáró] é s m ködé sé nek problé máiról.
Mindvé gig hangsú lyozta, hogy a ielen helyzetben az is-
kola az az inté zmé ny, amely a kisebbsé g hagyomány r-
z  funkcióit a regionális é s helyi é rté k zé s, valamint a
lakosság regionáIis lojalitása támogatásával leginkább
ké pes ápolni,

A magyarországi szlovák iskola mú ltja, ielene é s jö-
v |e volt a té máia Chlebniczki lános (Szlovák Kutatóin,
té zet, Bé ké scsaba) é rdekes é s egy nagy törté nelmi
í vet leí ró e] adásának, A jelenlegi helyzetet elemezve
az el adó feltette a ké rdé st, vaion milqen tantárqqakat
lehet ós kell ma szlovák nuel:)en taní tani? A szlovák nyelvta-
ní tás naplainkban idegen nyelvi módszerrel törté nik,
hiszen a tanulók nagyobb ré szé nek nyelvi tudása az
iskolába lé pé skor igen alacsony szint , melyre nehe-
zen é pí thet  ki anyanyelvi módszerrel egy szé lesebb
nyelvtudás, Ennek é rdeké ben egy iobb é s haté ko-
nyabb iskolael ké szí t  (óvodai) munkát várnak el az
óvodától.

P8vik legé get bb 'eladatnak Chlebniczki |ános az
El iskolai é let stabilizálódását |átia, a Landlml é s
módszertani követelmé nyek szí nvonalas teIiesí té sé t,
a nemzetisé gi tudat er sí té sé t, A szlovák nemzetisé gi
tanulók számára ké szült ké tnyelv  szlovák-magyar
,,Csabai olvasóhöryv" szé p pé ldáia annak, hogyan lehet
az adott kisebbsé g é s a ré gió tanulóinak töí té nejmi,
né pralzi é s irodalmi szempontból egyaránt kiváló
identitás í Z  é s identitásfe jleszt  olvasmányokat ke-
zükbe adni, Ez a szlovák kezdemé nyezé ssel indult tan-
könyvfejleszt  koncepció követend  pé lda lehet a
többi kisebbsé g számára is, Ez a könyv nem csupán a
szlovák kisebbsé gi tanu]ókat cé lozza meg, hanem -
mint hallottuk - a többsé gi nemzetet is abból a cé l-

ból, hogy ismerie meg a kisebbsé g kultú ráiát, törté -
nelmé t, s hogy a kisebbsé g jelené nek alakí tásában
konstruktí van ré szt tUdion Ven n i,

,,Nem szabad sé relmi politikát folfiatnunk, hanem a
jelenlegi helyzetb l kell kiindulni" - hangzott el Udvdli
lstván (Bessenyei György Tanárké pz  F iskola, Nyí regy-
háza) honászólásában- A ruszin kisebbsé g tanulói itte,
ni kezdemé nyezé sre a szlovák iskolák tankönyveit hasz,
náIják, í gy nagyon jó együttm ködé st alakí tottak ki az
ottani luszin kisebbsé gi szakemberekkel. A nemzetisé gi
oktatás Udvari IStVán Szerint több figyelmet é rdemel, Az
ott oktató pedagógusokat, akjk tanulóiknak ké t nyelvet
é s ké t kultú rát közvetí tenek, jobban meg kell becsülni,
munkáiukat honorálni kell. Konkré t javaslat ezzel kap-
csolatban nem hangzott ugyan el, de megállapodtunk,
hogy ezt a gondolatot az országos kisebbsé gi önkor-
mányzatok feié  továbbí tiuk,

Szekciónk munkája ezzel befejez dött, E rövid id 
alatt is sok ké rdé s merú lt fel, melyek egy ré szé t meg-
Vitattuk, mások nyitottak maradtak, E konferencia e]-
s dleges cé lia a különfé le kisebbsé gek szakemberei-
nek találkozója, a szakmaj párbeszé d kialakí tása, a
problé mák felté rké pezé se é s megismeré se volt. Hasz-
nos tapasztalat volt mások gondjait egy sz k szakmai
körben egymást Segí tve - megvitatni. Ezzel a konfe-
rencia már elé rte cé liát,

indegyik kisebbsé gnek vannak elvárásai, gond-
iai a saját kisebbsé gi oktatásával kapcsolatban,

Ezek lehetnek egé szen speciálisak, de egy ré szük bizo-
nyára közös, mindannyiukat é rint  ké rdé s, problé ma-
felveté s, megállapí tás. Ezeket röviden, egy csokorba
foglalva í gy fogalmazhatnánk meg: Az anyanyelvi ok-
tatás központi szerepet kap minden kisebbsé g fenn-
maradásában, Nyelv né lkül nincs kisebbsé g. Az anya-
nyelv (táinyelv) napjainkban bekövetkezett funkció- é s
presztí zsveszté se miatt ú i funkciókat kelJ a kisebbsé gi
nyelvekhez rendelni, mely ú i funkciók az identitásé pí -
té shez é s megtaí táshoz szüksé gesek. fu ú j funkciók
szinte mindegyike (a nyelv, a kujtú ra átörökí té se, Vala-
mint a hagyomány rzé s) korábban a család é s a kö-
zössé g feladata volt, napiainkban az iskoiára mint in-
té zmé nyre hárul, amely erre a funkcióvá]tásra mé g
nem ké szült fe] kell ké ppen, Mind a megváltozott tár,
sadalmi igé nyek é s é letkörülmé nyek, mind pedig a ki-
sebbsé g fennmaradásához szüksé ges funkciók min -
sé gileg é s mennyisé gileg ú | feladatot rónak - az óvo-
dától a fels oktatásig - a kisebbsé gi nevelé si é s köz-
oktatási rendszer minden inté zmé nyé re é s pedagógu-
sára. Az ú jonnan kia]akult feladatok é s szerepek meg-
valósí tásához eIengedhetetlennek 1átszik a kisebbsé gi
pedagóguské pzé s é s továbbké pzé s, valamint a ki-
sebbsé gi tanköni,v- é s jegyzetkiadás tartalmi é s min -
sé gi köVetelmé nyeinek átgondolása é s megformálása,
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