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Annál is inkább, mert ezek a már említett 
irodalomelméleti terminusokkal (ágencia, 
narratíva, polifónia) együtt különösen tö-
ménynek hatnak.

Ennek ellenére csak remélhetjük, hogy az 
értekezés minél több elméleti és gyakorlati 
szakemberhez fog eljutni, mert újszerű látás-
módjával és példás módszertani kivitelezésé-
vel – ha áttételesen is, de – sok nyelvész és 
tanár munkáját segíthetné.

Horváth Péter Iván

Bartha Csilla – Nádor Orsolya –  
Péntek János (szerk.)
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Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2011. 357 p.
ISBN 9786155219061

A kötet tárgya a Kárpát-medencei, kisebbsé-
gi magyarság nyelvhasználatának, kétnyelvű-
ségének és általában „életének” elsőrendűen 
fontos aspektusa: az oktatás, azon belül is az 
anyanyelvi oktatás helyzete a szomszédos or-
szágokban. Hiánypótló kötet ez, hiszen eddig 
nem állt rendelkezésünkre a kisebbségi ma-
gyar oktatás ilyen széles körű, alapos, adatok 
hosszú sorát felvonultató és összefüggésekre 
rámutató áttekintése egyetlen kötetben.

A könyvben áttekintett régiók és országok 
– Románia, Vajdaság, Muravidék, Kárpátalja, 
Szlovákia és Ausztria – a kétnyelvűségi hely-
zetek, történelmi gyökerek, politikai folyama-
tok, oktatási rendszerek és a mögöttük fellel-
hető ideológiák bonyolult rendszerét mutatják. 
Az áttekintés ezért sem teljesen egységes, sem 
pedig kimerítő nem lehet. A kötet ennek elle-
nére valóban átfogó képet nyújt a kisebbségi 
magyarok oktatásának helyzetéről, az olvasó 
által jól emészthető formában.

A kötet Bartha Csilla és Péntek János Be-
vezetésével indul (7–17), ahol a két szerkesz-
tő szociolingvisztikai és nyelvpolitikai kon-

textusban összefoglalja a Kárpát-medencei 
kisebbségi magyar oktatásügy problematiká-
ját, majd röviden bemutatja a kötet tanulmá-
nyait.

Ezt követően a kötet két tematikus részre 
oszlik: a rövidebb Oktatáspolitikai áttekin-
tésre (19–69) és a hosszabb Országtanul-
mányokra (71–351). A tagolás logikus és ész-
szerű: a kötet első része két háttértanulmányt 
tartalmaz, míg a többi hat egység a szomszé-
dos, magyarok lakta országok kisebbségi ok-
tatásába ad betekintést. A részek belső szer-
kezete is világos, bár az Országtanulmányok 
című részben talán szerencsésebb lett volna, 
ha a sorrendet a földrajz vagy az érintett or-
szágok magyarságának számaránya határoz-
za meg (például csökkenő sorrendben), s nem 
az első szerző vezetékneve.

A kötet első része Nádor Orsolya történel-
mi tanulmányával kezdődik (Nyelvpolitika és 
oktatás – történelmi háttérvázlat, 21–55). 
Részletes képet ad a közelmúlt és a jelen nyel-
vi-ideológiai hátteréről, a Kárpát-medence 
magyarok lakta országainak oktatásügyet és 
nyelvpolitikát érintő történelméről. A nyelv-
politika és az oktatás összefüggéseinek tárgya-
lása és a rendszerváltás utáni helyzet felvázolá-
sa után az anyanyelvi oktatás magyarországi 
kezdeteiről ír: a 16. századtól követi végig 
a kérdés tanulságos és nyelvészek körében 
talán kevésbé ismert történetiségét. A tanul-
mány a magyar kisebbségi iskolaügy főbb 
jellemzőinek, ideológiai hátterének áttekinté-
sével zárul, szakirodalmi utalásai és iroda-
lomjegyzéke igen gazdag.

Az első tematikus rész második írása Göncz 
Lajos Iskolaválasztás a Vajdaságban (57–69) 
című oktatáspolitikai áttekintése. A neves 
vajdasági szerző a kisebbségi iskolaválasztás 
pszicholingvisztikai tényezőiről ír, a kétnyel-
vűség adatainak tükrében. Az oktatási mo-
dellek és jellemzőik bemutatását követően  
a szülő mint első számú iskolaválasztó dön-
tési lehetőségeit és azok következményeit ve-
szi számba. A személyes lehetőségeket ütköz-
teti a vajdasági magyar tanítási nyelvű iskolák 
tanulóinak egyre csökkenő létszámával.
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A kötet második tematikus része Fóris-Fe-
renczi Rita és Péntek János A romániai ma-
gyar közoktatás, különös tekintettel az okta-
tási nyelv(ek)re (73–131) című tanulmányával 
indul. Ez a kötet leghosszabb, egyben a leg-
több összefüggést feltáró tanulmánya. Rész-
letesen leírja a rendszerváltás utáni évtizedek 
romániai oktatásügyének politikai hátterét, 
elemzi az iskolákra vonatkozó statisztikákat, 
és részletesen bemutatja a romániai iskolatí-
pusokat, tanterveket és tankönyveket, vala-
mint a magyar, a román és más kisebbségi és 
idegen nyelvek helyét a romániai oktatás rend-
szerében.

Gábrity Molnár Irén Magyar nyelvű okta-
tás a Vajdaságban – iskolastatisztika című 
írása (133–184) szintén rengeteg adattal tá-
masztja alá a szerző által nyújtott körképet. 
A demográfiai háttéradatokon túl betekintést 
nyújt a vajdasági magyar oktatáspolitikába, 
majd részletes adatokat közöl először a köz-
oktatásról, majd a felsőoktatásról. A tanul-
mány adatgazdagsága példaértékű, s a szerző 
széles körű tudását és tapasztalatait tükrözi, 
azonban a helyzetet kevéssé ismerő, a Vajda-
ságon kívül élő olvasó szemszögéből hasznos 
lett volna az adatok mélyebb összefüggései-
nek részletesebb feltárása.

Kolláth Anna A magyar nyelvű oktatás 
a Muravidéken (185–211) című tanulmánya 
áttekinti a szlovéniai kisebbségek helyzetét, 
és ezen belül rajzolja meg a mára már kis-
számú muravidéki magyarság oktatási körké-
pét. Ezt követően a szerző a muravidéki szlo-
vén–magyar két tannyelvű oktatás történetét 
tárgyalja 1959-től (vagyis amióta megszűnt 
a magyar anyanyelvű oktatás) az oktatás va-
lamennyi szintjére kitérve.

A magyar oktatás Kárpátalján (213–277) 
című tanulmány Orosz Ildikó, Beregszászi 
Anikó, Csernicskó István és Bátyi Szilvia 
munkája. Részletesen bemutatja a független 
ukrán állam oktatáspolitikáját, a régió komp-
lex történelmi és közösségi viszonyait, vala-
mint a kisebbségi iskolaügyet annak minden 
összetevőjével (iskolatípusaival, tankönyvei-
vel és tanterveivel) együtt. A kötetben egye-

dül ez a tanulmány közöl kvantitatív nyelv-
használati adatokat is, melyek a különböző 
iskolatípusok tanulói közötti nyelvi különb-
ségeket illusztrálják. A szerzők részletes, ada-
tokkal alátámasztott képet rajzolnak a kárpát-
aljai magyarok idegennyelv-tanulásáról és 
-ismeretéről is, igen széles szakirodalmi anyag-
ra támaszkodva.

Szabómihály Gizella A magyar nyelvű ok-
tatás Szlovákiában a rendszerváltozás után 
(279–316) című tanulmánya széles nemzetkö-
zi jogi kontextusba ágyazva mutatja be a szlo-
vákiai oktatási rendszert és nemzetiségi okta-
tást, majd a magyar nyelvű oktatás jelenlegi, 
az elmúlt évtizedben kialakult állapotát tár-
gyalja. Adatokban gazdag, egyszersmind az 
összefüggésekre is rámutató tanulmány (a 
romániai és kárpátaljai tanulmányokhoz ha-
sonlóan), részletesen elemzi az oktatási rend-
szerben megjelenő nyelvek (államnyelv, ma-
gyar, idegen nyelvek) tanításának helyzetét is.

A kötet utolsó tanulmánya Szoták Szilvia 
Az osztrák oktatási rendszer és a kisebbségi 
magyar oktatás (317–351) című cikke. A szer-
ző az EU nyelvpolitikájának kontextusában 
elemzi Ausztria kisebbségi politikáját és ok-
tatási rendszerét, részletesen ismertetve az 
osztrák iskolarendszert, azon belül a magyar 
nyelvű oktatás helyzetét, valamint az idegen 
nyelvek tanításának jellemzőit is.

A könyvet négy és fél oldalas, közepesen 
részletes tárgymutató (353–357) zárja.

A kötet fontos információkat gyűjt össze 
mind a magyarok lakta országok kisebbségi 
oktatásáról, mind pedig a Kárpát-medencei 
kisebbségi magyarság iskolaügyéről, emellett 
lényeges háttér-információkkal is szolgál a ki-
sebbségi magyarok nyelvhasználatának és 
a vele kapcsolatos jelenségeknek a tanulmá-
nyozásához és megértéséhez.

A magyar szociolingvisztikára sajnos ál-
talában jellemző, hogy a tanulmányokban 
kevés a témára vonatkozó angol nyelvű nyelv-
politikai, oktatáspolitikai és egyéb szakiroda-
lom. Elenyésző a magyar fordításban kiadott 
művek száma, sok esetben elavult a szakmai 
háttéranyag. Mindez megfigyelhető ebben 
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a kiadványban is: a teljes kötetben tíznél ke-
vesebb az angol nyelven megjelent, hivatko-
zott művek száma.

A kötet jól és gondosan van megszerkeszt-
ve. Egyetlen kisebb hiányosság, hogy mivel 
(ahogy több tanulmány is utal rá) a kötet anya-
ga több évvel a 2011-es kiadás előtt elkészült, 
a megjelenést megelőző mintegy fél évtized 
fontos oktatásügyi fejleményei és adatai elté-
rő részletességgel és körültekintéssel kerültek 
be a tanulmányokba. (Egyikük például jövő 
időben utal 2008-ra, egy másik pedig a rend-
szerváltás óta eltelt másfél évtizedről ír.)

Megfontolandó lenne angolszász mintára 
bevezetni a sokszerzős, magyar nyelvű köte-
tekben is A kötet szerzői részt, amely egy-egy 
bekezdésben bemutatná a tanulmányok íróit, 
megadva az elérhetőségüket – ez főként a fi-
atalabb, kevésbé ismert szerzők megismerte-
tését segítené elő.

A kötet kapcsán kiemelendő még a Tinta 
Könyvkiadó dicséretes elkötelezettsége az 
empirikus adatokkal alátámasztott, magas 
szakmai színvonalú nyelvészeti (többek között 
szociolingvisztikai és nyelvpolitikai) kutatá-
sok eredményeinek közlése iránt.

Fenyvesi Anna

TinTa KönyvKiadó

Klein áGnes

utaK a KétnyelvÛséghez
Nyelvek elsajátítása iskoláskor elôtt

140 oldal, 2100 Ft

a többnyelvûség témaköre évek óta egyre nagyobb figyelmet kap hazai és külföldi 
fórumokon. a kötet célja bemutatni azokat az utakat, lehetôségeket és feltételeket, 
amelyek gyermekeket elvezetnek két nyelv ismeretéhez. az elsô nyelv elsajátítása a csa-
ládban történik az elsôdleges, primer szocializáció során, miközben a gyermekek anya-
nyelvükkel együtt az adott kultúrát is elsajátítják. a szerzô részletesen foglalkozik az 
anyanyelv elsajátításának menetével, különösen az anya és a kisgyermek interakciójával, 
hiszen enélkül nem lehetséges a nyelvelsajátítás, illetve ennek a természetes folyamat-
nak a menete lényeges ismereteket ad a kétnyelvûséghez vezetô utak megértéséhez is. 
Kétnyelvûvé nemcsak családi nyelvelsajátítás során válhatunk: ma már egyre több in-
tézmény biztosítja ennek kereteit. 

sok út vezet a kétnyelvûséghez, ahogyan a kétnyelvûség eléréséhez is. hogy melyik 
a legeredményesebb? ez a környezet és az individuum kölcsönhatásának függvénye, 
azaz mindenki számára a körülményektôl függôen más és más.

megvásárolható a kiadóban: 

tinta KönyvKiadó
1116 Budapest, Kondorosi út 17.; tel.: (1) 371-0501; fax: (1) 371-0502

e-mail: info@tintakiado.hu; honlap: www.tintakiado.hu
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