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Két évvel ezelőtt, 2004 októberében rendezte 
meg Debrecenben a Magyar Tudományos 
Akadémia Magyar Tudományosság Külföl - 
dön Elnöki Bizottsága a „Megmaradás, 
korszerű felsőoktatás, tannyelvválasztás” 
című konferenciát, amelynek előadásait és 
hozzászólásait Kontra Miklós szerkesztette 
kötetté. Az ironikus főcím („Sült galamb?”) 
odavonzza a tekintetet, a hozzá kapcsolt alcím 
(„Magyar egyetemi tannyelvpolitika”) pedig 
arra készteti a nyelvpolitika iránt érdeklő-
dő olvasót, hogy feltétlenül kézbe vegye a 
könyvet.

A tannyelvpolitika a kisebbségi nyelv- és 
oktatáspolitika kiemelten fontos területe, 
amelyről mind a kívülállók, mind az érin-
tettek véleménye erősen megoszlik. Az alsó 
fokú oktatási intézmények esetében a valódi, 
tartalom alapú kétnyelvű oktatás igen ritka; 
és főként nem a kelet-közép-európai több-
ségi–kisebbségi viszony kereteiben valósul 
meg. A középiskolákban is leginkább az elit 
kétnyelvűség a jellemző. A kisebbségi tan-
nyelvű iskolákban tanítják ugyan az állam 
nyelvét, de a tapasztalat azt mutatja, hogy ez 
nem elégséges a boldoguláshoz: nincs igazán 
hatékony módszere az államnyelv tanításának, 
s hiányoznak a korszerű követelményekhez 
igazodó tankönyvek és segédletek is. Ilyen 
háttérrel nagyon nehéz nyelvileg is verseny-
képes tudás birtokába juttatni az egyetemi és 
főiskolai hallgatókat; érthető tehát, hogy a 
kilencvenes évek eleje óta – amióta egyáltalán 

van a kisebbségnek némi mozgási lehetősége 
a nyelvpolitika területén is – leginkább az 
anyanyelven oktató intézmények hálózatának 
fejlesztését szorgalmazzák az egyes régiók.

A konferencia résztvevői arra a – sokak 
számára talán megütközést keltő – kérdésre 
keresték a választ, hogy a kizárólag magyar 
nyelvű felsőoktatás valóban a magyarság 
érdekeit szolgálja-e, vagy éppen ellenkező-
leg, inkább megnehezíti a szülőföldön való 
boldogulást, és versenyhátrányba hozza a 
fiatalokat. A közös gondolkodás felszínre 
hozott egy másik, minden résztvevőt vitára 
ingerlő problémakört is: valóban érdeke-e a 
többségnek, hogy a kisebbség jól megtanulja 
az állam nyelvét, s ha ez valahogyan sikerül, 
akkor miért az anyanyelvet háttérbe szorító, 
felcserélő típus, és nem a személyiséget gaz-
dagító, a biztonságérzetet erősítő hozzáadó 
kétnyelvűség válik meghatározóvá.

A kötet Kontra Miklós bevezető tanulmá-
nyával indul (Tannyelv, (felső)oktatás, nyelv-
politika), amelyben a szerző Kárpát-medencei 
és nemzetközi példákon keresztül felvázolja 
a tannyelvpolitika tárgyalásának idősze- 
rűségét, szükségességét, mintegy keretbe 
foglalva az elkövetkező írásokat. Tekintettel 
arra, hogy sokféle intézményből érkeztek a 
résztvevők, s a legtöbben nem művelői, hanem 
elszenvedői a nyelvpolitikának és a nyelvi 
jogok szűkösségének, Kontra Miklós először 
az alapfogalmakat (nyelvpolitika és politika, 
nyelvi jogok, kétnyelvűség, kétnyelvű oktatás) 
tekinti át. Felhívja a figyelmet arra, hogy egy-
előre mind a többség, mind a kisebbség úgy 
érzi, az állam nyugodt működésének, illetve 
a megmaradásnak az egyetlen útja az egy-
nyelvűség – igaz, az „egy” nyelven mindenki 
a magáét érti… „A többségiek asszimilálni 
akarják a kisebbségeket (ezért a kétnyelvűsé-
get a nemzetállami integrációs [értsd: asszimi-
lációs] törekvések elleni praktikának tekintik), 
a kisebbségiek pedig élni szeretnének, ezért a 
kétnyelvűséget a nyelvcsere előszobájának te-
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kintik.” (p. 21) Ezután a kétnyelvű egyetemek 
gyakorlatát mutatja be egy 2000 márciusában, 
Bukarestben rendezett kon fe rencia adatai 
alapján. Végül figyelmeztet arra is, hogy nem 
nevezhető két tannyelvű oktatásnak az, ha 
csak a szaknyelvi terminológiát tanítják meg 
az állam hivatalos nyelvén, mert ez nem segíti 
a szakmájukat két nyelven művelni – és így 
szülőföldjükön boldogulni képes szakemberek 
képzését.

A kötet írásai néhány nyelvpolitikai terminus 
ellentmondásos használatára is kitérnek: felme-
rül az anyanyelv magyarországi szten derd és 
helyi (például Kárpátalján az iskolai oktatásban 
stigmatizált) nyelvváltozata, az államnyelv 
fogalma, amely a kelet-közép-eu rópai régióban 
azonos a hivatalos nyelvvel, valamint az ál-
lamnyelv tanításának kérdése, amelyet – amint 
arra például Péntek János egy hozzászólásában 
figyelmeztet – nem idegen, hanem környezeti 
nyelv-ként kell értelmezni, sőt ideális esetben a 
relatív magyar többségű területeken a magyart 
is ebbe a kategóriába kellene sorolni.

A nemzetközi tannyelv-választási gyakor-
latot két tanulmány szemlélteti: Kovács Mag-
dolna a háromnyelvűség felé tartó finnországi 
egyetemeket, Szabó-Giliger Erzsébet pedig a 
kanadai kétnyelvű és kisebbségi tannyelvű 
felsőoktatást mutatja be. Mindkét országban 
sikeresen építették ki a hozzáadó kétnyelvű-
séghez vezető utat, bár – amint a finn példából 
kiderül – a kisebbség pozitív diszkriminációja 
nem tetszik a többség egy részének, emellett 
a számarányok miatt az asszimilációt sem 
képes megállítani. Finnországban külön egye-
temi nyelvtörvény (645/1997) szabályozza 
a kialakult gyakorlatot, illetve az alapelvek 
betartását, amely egyebek között előírja a 
kölcsönös nyelvvizsgát is. A tanulmány meg-
írásának idején a 21 felsőoktatási intézmény 
közül 12 finn egynyelvű, 2 egyetem és egy 
főiskola svéd egynyelvű, 6 pedig kétnyelvű 
volt; ami esetenként párhuzamos képzést 
takart, más esetekben viszont valódi, tartalom 
alapú kétnyelvű oktatásról volt szó. Emellett 
harmadik nyelvként több helyen megjelent 
az angol lingua franca: a két kevéssé ismert 

nemzeti nyelven szerzett tudást az angol 
mint harmadik tanítási nyelv bevezetésével 
kívánják a nemzetközi színtéren is biztossá 
és versenyképessé tenni.

Kanada a két utóbbi évszázadban számos 
kisebb-nagyobb bevándorló közösségnek adott 
otthont, ezért – szemben az európai nyelvpo-
litikai gyakorlattal, amely „megfeledkezik” a 
bevándorlókról – az észak-amerikai ország rá-
juk is tekintettel alakította ki „multi-kulturális” 
nemzetiségpolitikáját, és támogatja a hivatalo-
san elismert kisebbségi közös ségeket. Ennek 
a keretét 1982 óta a kanadai szabadságjogok 
kartája biztosítja. A nyelvpolitikában a többség 
toleranciája szempontjából példaértékűnek te-
kintett „belemerítő” oktatási módszert a szerző 
„Kanada legfőbb exportcikkének” nevezi.

A konferenciákon megszokott menetrend 
szerint ezután a hozzászólások következtek, 
amelyekből már a kötet első harmadában 
körvonalazódik a Kárpát-medencei kisebb-
ségpolitikák gyakorlata s a fenti két ország 
példájától való távolsága. A hozzászóló 
felsőok tatási szakemberek, köztük Péntek 
János, Cser nicskó István, Sándor Anna és 
Szűcs István egyetértenek abban, hogy az 
egynyelvűség lényegesen csökkenti a kisebb-
ség esélyeit, ugyanakkor arra is felhívják a 
figyelmet, hogy a felsőoktatásban hasznosuló 
két- és többnyelvűség alapfeltétele az, hogy 
az államnyelvet ne csak kötelezően, hanem 
hatékonyan tanítsák meg. Ez a feltétel azonban 
évtizedek óta valamiért nem teljesül. Joggal 
vetik fel a nyelv  politikával foglalkozó nyel-
vészek: vajon tényleg érdeke-e a többségnek, 
hogy a kisebbség magas szinten elsajátítsa az 
államnyelvet… Ez a téma később a kötet több 
írásában is vissza-visszatér.

Hogy mennyire nem a „sült galambot” 
várják a Kárpát-medencei magyar felsőok-
tatás elveinek és gyakorlatának kidolgozói, 
világosan kiolvasható a könyv második nagy 
egységéből, amelyben a résztvevők Romá-
nia, Szlovákia, Ukrajna, valamint Szerbia 
és Montenegró oktatáspolitikai hagyomá-
nyait és jelenlegi gyakorlatát mutatják be 
egy-egy nagyobb lélegzetű tanulmányban, 
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a többiek pedig a saját tapasztalataikkal 
egészítik ki az elhangzottakat. Az egymással 
vitatkozó, egymás gondolatait tovább fűző 
hozzászólások izgalmas olvasmánnyá teszik 
a könyvet, egyben visszaadják ennek a na-
gyon érdekes és tartalmas konferenciának 
a hangulatát is.

Általános jelenség, hogy az egyetemre 
érkező hallgatók idegennyelv-tudása nem 
elégséges, a felsőoktatás pedig többnyire 
nem készült fel a lektorátusi munkára. Töb-
bek véleménye szerint ez nem is feladata. 
Vannak ugyanakkor olyan szakmák (orvos, 
jogász), amelyek szinte balansz kétnyelvű-
séget követelnek – feltéve, hogy művelőjük 
a szülőföldjén kíván dolgozni. Szűcs István 
a Partiumi Keresztény Egyetem tannyelv-
politikáját bemutató tanulmányában rámutat 
arra, hogy felméréseik szerint az érettségiző 
diákok több mint háromnegyede az anyanyel-
vén kíván továbbtanulni, ráadásul többségük 
a szülőföldjén akar felsőfokú képesítést 
szerezni. Az egyetem ebből a tényből, vala-
mint abból a politikai tényezőből indult ki, 
hogy a PKE Romániában működik; oktatási 
főnyelvként a magyart jelölte meg, viszont 
felkínál idegen nyelvű előadásokat, szeminá-
riumokat, amelyeket a magyarral összekap-
csolva, tetszőleges variációban tanulhatnak a 
hallgatók. „A környező országok gyakorlata 
azt mutatja, hogy a többségi nemzetek nem 
akarják kétnyelvűvé tenni a kisebbséget, nem 
támogatják a kétnyelvűvé válást. … A feladat 
tehát olyan oktatási intézmények, illetve 
intézményrendszer kialakítása, amelyben a 
kisebbségi lét keretei között élő magyarok 
maguk dönthetnek kétnyelvűségükről, előse-
gítve ezáltal megmaradásukat és társadalmi 
beilleszkedésüket. … Fontosnak tartjuk az ál-
lamnyelv megfelelő szintű elsajátítását, vala-
mint legalább egy világnyelv megfelelő isme-
retét. … Az egynyelvűség tornyába zárkózott 
anyanyelvű oktatás nem szolgálja a Magyar-
országon, és még kevésbé a határokon túl élő  
magyarság hosszú távú érdekeit. Az állam-
nyelvi oktatás, és végső soron az anyanyelv 
elvesztése azonban még annyira sem!” (p. 

143) Ebben a néhány mondatban összesű-
rűsödik a Kárpát-medence felsőoktatásának 
minden problémája. Természetesen minden 
kisebbségi terület oktatáspolitikusai világo-
san látják, hogy ki kell alakítani egy átfogó 
egyetemi tannyelv-politikát, amelyet aztán 
következetesen képviselni is kell mind a ma-
gyar szervezetek, mind a többségi hivatalok 
felé. Abban is egyetértettek, hogy a kisebbsé-
gi magyar felsőoktatás részét képező állami 
vagy magánegyetemek, főiskolák elsődleges 
tannyelve a magyar legyen, de emellett még 
két nyelvben, a többségi államnyelvben, vala-
mint egy másik idegen nyelvben is jártasságot 
kell szerezniük a hallgatóknak. Nyilvánvaló, 
hogy a kívánatos additív kétnyelvűség csak 
akkor jöhet létre, ha a kisebbség erre irányuló 
törekvéseit a többség politikailag és anyagilag 
is támogatja. Beregszászi Anikó a beregszászi 
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Főiskola hely-
zetét elemző tanulmányában rámutat arra, 
hogy ha akarják sem tudják jól megtanítani 
az államnyelvet a közoktatásban, mivel hiá-
nyoznak az erre a célra képesített tanárok, és 
nincsenek megfelelő tankönyvek sem. S bár 
tisztában vannak azzal, hogy az anyanyelv 
mellett az államnyelv és még egy világnyelv 
magas szintű ismerete lenne szükséges a 
diplomások hazai életpályájának építéséhez, 
kifejti, hogy „nem könnyű előrelépni ezen a 
téren akkor, amikor nincs átfogó nemzet- és 
nyelvpolitika, a nemzetstratégiai célok po-
litikai csatározásoknak vannak alárendelve, 
illetve amikor főiskolánk működése is a párt-
politikai változásoktól befolyásolt, esetleges 
alapítványi támogatások függvénye.” (p. 189) 
Hasonló gondokkal küszködnek a valamikor 
sok tekintetben példának tekintett vajdasági 
intézmények is, ahol például a környezet-
nyelvnek a fogalma és oktatásának gyakor-
lata is kialakult, de sajnos az etnikai háború 
egyik következményeként napjainkra eltűnt. 
Szalma József kertelés nélkül kimondja: „A 
magyar nyelvű oktatás messzemenően nem 
felel meg a szükségleteknek és a hallgatói 
igényeknek. A magyar tannyelvű csoportok 
bevezetése komplikált, sokszor a hallgatók 
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és az oktatók is félnek igényelni. Az állami 
egyetemen továbbra is elvétve vesznek fel 
magyar tanerőt. … Az Újvidéki Egyetem 
»multi-kulturálisnak« indult, de immáron 
szinte egynyelvűvé vált.” (p. 209)

A konferencián elhangzott előadásokat 
Péntek János tanulmánya zárja le Tanulságok 
– szentencia nélkül címmel. Határozottan 
kijelenti, hogy „az anyanyelvű felsőokta-
tás kiépítésében nem szabad megállni” (p. 
239), valamint azt is, hogy súlyosan téved 
az a kívülálló, aki a magyar tannyelvűséget 
azonosítja az egynyelvűséggel. A kétnyel-
vűség a kisebbségi oktatási rendszerben ez 
idő szerint még a többségi nyelv és kultúra 
dominanciáját és az anyanyelv háttérbe 
szorulását jelenti – ugyanakkor az állam-
nyelv környezetnyelvként való oktatása az 
alap- és középfokú intézményekben súlyos 
didaktikai problémákkal küszködik. „Gyors 
lefolyású zsilipkétnyelvűségnek” nevezi a 
többségi államok kétnyelvűség-ideálját, mert 
a felcserélő kétnyelvűségben érdekeltek, nem 
pedig a kisebbség számára is elfogadható, sőt 
kívánatos hozzáadó típusban.

A most ismertetett kötet tanulmányai nem-
csak a 2004-es helyzet áttekintését szolgálják, 
hanem a felvetett számos, azóta is megoldat-
lan probléma több oldalú megfogalmazása 
alkalmas lehet akár arra is, hogy a kisebbségi 
magyar felsőoktatásért felelős szakemberek 
kidolgozzák egy közös Kárpát-medencei ma-
gyar felsőoktatási tannyelv-stratégia kereteit.

Nádor Orsolya

Demeter Zayzon Mária
Kisebbségek a világhálón
Gondolat: Budapest, 2003. 166 p.

Már az alcím majdnem minden lényeges tartal-
mat elárul erről a munkáról: a magyarországi 
nemzeti, etnikai kisebbségekkel kapcsolatos 
tájékoztatás az interneten, tartalmak, szolgál-
tatók, felhasználók.

Számomra különösen érdekes volt ez a 
könyv, miután a kisebbségi lét, a nyelvpolitika 
és az internetes nyelvhasználat témaköré ben 
jó ideje vizsgálom az egyes volt szovjet tag-
köztársaságok orosz nyelvű hálószemeit. A 
magyarországi kisebbségekről olvasva most 
hazaértem, sok dologgal újra szembesültem, 
egyebeket újdonságként éltem meg.

Kevés olyan könyv került az elmúlt évek-
ben elém, amelyben ennyi adat, főleg ennyi 
internetes cím van. A 112 lapnyi alapszöveget 
még 54 lapnyi melléklet és bibliográfia követi, 
mind telis-tele a http://…, www… vagy egyéb 
kezdetű linkekkel. Stílszerűen folytatva: a 
„Demeter Zayzon kisebbségek világhálón” 
keresőszavakra a Google kereső 2006 őszén 
kb. 150 találatot ad. A találatok közt do minál-
nak a könyvbemutatások. A spektrum széles, 
a könyvkereskedői figyelemfelkeltéstől a 
könyvtári gyarapodási lista elemén keresztül 
a tartalmi elemzést adó ismertetésekig (www. 
mmi.hu/szin/szin9_1/pardany_internet. 
rtf) minden előfordul. Legtöbbször persze – 
részben vagy egészben – a könyv hátlapján 
szereplő szöveg (például http://nemzetisegek.
hu/konyvek/dzm_hatlap.htm) bukkan fel.

A könyvről tehát anélkül is nagyon sokat 
meg lehet tudni, hogy kezünkbe vennénk, 
még a címlapjának a képe is sok helyen meg-
tekinthető. Mi értelme van akkor egy újabb 
ismertetésnek, főként már 3 évvel a megjele-
nés után? Az, hogy nyelvésznek is van mit ta-
lálni benne (az alapvető célközönség maguk 
a kisebbségek és a velük foglalkozó állam 
volt, így mások eddig nemigen tudósítottak 
erről). Az eltelt idő pedig csak megerősítette 
azt az adott kötetben is markánsan testet öltő 
szemléletet, hogy az internetes kutatás, az 
elektronikus információforrások használata 
a régi papír alapú módszerek mellett – nem 
helyett! – már ma is teljes értékű. Alább 
ezért jobbára a könyvnek a nyelvi, illetve az 
internet jelentőségéhez kapcsolódó dimen-
ziójára térnék ki.

A szerző az összes hazai kisebbséggel 
(bolgár, cigány, görög, horvát, lengyel, német, 
örmény, román, ruszin, szerb, szlovák, szlo-


