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19 és 27 év közötti felnőttet kérdeztünk meg nyelvta
nulási élményeiről, akik magukat sikertelennek tartják
(Nikolov, 2000 Nikolov M. 2000. április. "Sikertelen
nyelvtanuló vagyok": Fiatal felnőttek nyelvtanulási ta
oasztalatai. Plenáris előadás. X Magyar Alkalmazott
Nyelvészeti Kongresszus, SzékesfehérváL). A struktu
rált interjúkban feltárt általános és középiskolai élmé
nyek alátámasztják a feltételezéseket, melyek szerint a
tanárok többsége a tankönyveket eklektikusan, a ha
gyományos nyelvtani-fordító módszerrel és az ismétlé
sekre, drillekre, memorizálásra és nyelvi központú fel
adatokra épülő eljárásokkal használja. A megkérdezet
tek csak néhány nyelvkönyvre emlékeztek, többségük
ben brit kiadású, fényes, színes borítójú és esztétikus
kivitelíí, illusztrált könyvekre, gyakran csak a borító
színe szerint "egy ilyen zöld borítós könyv volt". A
Streamline; Hotiine, Project English; Headway és
Themen című kiadványokat említették a legtöbben.
Összesen három magyar kiadású tankönyvet idéztek
fel: a szerzők neve után Budai, Czobor-Horlai és a
főszereplő nyomán Linda került megemlítésre. A ré
gebbi kiadású hazai nyelvkönyveket így jellemezte egyi
kük: "az a hagyományos, szürke vagy világoskék, régi
kommunista tankönyv". A tankönyvek legelőnyösebb
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Nikolov

NYELVIRTÁS AZ OKTATÁSBAN

Meghökkentő címében a finn szerzőnő már előre jel
zi, hogy nemcsak új szempontokat, de elevenen jelen
lévő kételyeket és kétségbeejtő tényeket egyaránt érint
könyve a(z idegen) nyelvoktatás ürügyén. Mert általá
ban hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy az ide
gen- és főként a világnyelvek oktatásának, tanulásának
és használatának csupán nyereséges oldala van, és fel
sem merül, hogy árnyoldalait is átgondoljuk: Iove
Skutnabb-Kangas könyve azoknak a pro-kkal szem
benálló contra-knak a vizsgálatára, összegzésére és köz
zétételére vállalkozott, amelyek teljesen más megvilágí
tásba helyezhetik a nyelvoktatásról vallott - és egyálta
lán gondolkodási sémáinkban megjelenő - eddigi köz
keletű felfogásokat.

A könyv elején egyértelmííen fogalmazódik meg a
tézis, mely szerint nyelvirtás (linguistic genocide /
linguicide) vagy nyelvgyilkolás (language murder) tör
ténik szinte mindenhol - és szinte észrevétlenül - az
egész világon, amennyiben a kis nyelvek eltünésének
egyre gyorsuló ütemét figyelhetjük meg. Ez a problé-
ma azonban nem önmagában álló hanem
belehelyeződik egy tágabb a könyv
globalizációval kapcsolatos egyikeként vizs-
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(pszichés és morális) létalap lerombolását is jelenti.
A könyv határozottan elkülöníti a nyelv-kihalás és a

nyelvirtás fogalmait, mert míg az előbbi természetes,
lassú eltűnést jelent, az utóbbi tervezett és gyors nyelv
megszüntetést, általában valamely politikai vagy gaz
dasági vagy sokszor csupán a kis közösségekben fe IIé
pő önzés és értetlenség vezette okokból. Ebből követ
keztetve fogalmazza meg azt az erős állítást, hogy a
nyelveket manapság szinte gyilkolják, a nyelvi változa
tosság pedig sokkal - még a biológiai változatosságnál
is - gyorsabban tűnik el az utóbbi években mint ko
rábban végig az emberiség történetében. A könyv ah
hoz a konklúzióhoz jut el, hogyha ez a folyamat így
folytatódik, akkor a következő száz évben a világ be
szélt nyelveinek 900/o-a el fog tűnni, s ez mind a bioló
giai mind a kulturális változatosságot / különféleséget
érzékenyen érintheti. Az iskoláknak és az ott tanítók
nak valamint a kormányzati oktatáspolitikának lehet
ne a legnagyobb szerepe abban, hogy ezt a folyamatot
átgondolja és lassítás illetve megszüntetés felé fordítsa.
Mindez nagyon bonyolult és nehéz feladat, hiszen egy
egy országban a domináns nyelvet beszélő csoportok
reprezentatív funkció t töltenek be olyan értelemben,
hogy ők adják mind az anyagi, mind a nem-anyagi
javak birtoklásának és élvezetének mintáját. Azok, akik
részesedni szeretnének ezekből a javakból, el kell, hogy
sajátítsák a domináns nyelvet. Szinte megoldhatatlan
nak látszó kérdés, hogy miképpen lehetne a (saját)
kisebbségi kultúrákat és így a nyelvet is vonzóvá tenni
a kisebbségi csoport számára: ma egyelőre - a könyv
példái szerint - elszigetelt, magányos anyanyelv mellet
ti küzdelmek és kiállások vannak, melyek nem elegen-

sának Jelentt~seg;et

dási Jav;ls1atok:at
fennmaradásuk Szoros
latba hozza az anyanyelv nyelvhasználatát az
jogokkal, és az oktatási rendszerek, mindenek előtt az
idegen nyelvek tanításának - alapkoncepciójuk, meto
dikájuk - átgondolását tartja szükségesnek. Nem az
idegen nyelvek oktatása és tanítása ellen szól, és nem a
mit, hanem a hogyan kérdésének átgondolását veti föl;
azt, hogy a n1ásodik vagy többedik nyelv tanulása ne
szoríthassa háttérbe az anyanyelvet, ne ítéljen halálra
nyelveket, kultúrákat, közösségeket és egyéni létformá
kat.

A szerző megoldási javaslatai is túltekintenek a szú
ken értett oktatás területén, a jogi és gazdasági érdeke
ket és érintkezéseket is számba veszi. Kiinduló pontja,
hogy különbséget tesz az alapvető emberi jogok
(Human Rights), nyelvi jogok (Language Rights) és
nyelvi emberi jogok (Linguistic Human Rights) kö
zött. A nyelvi jogok a szélesebb értelemben vett embe
ri jogok közé tartoznak, de szükséges lenne kidolgoz
ni a nyelvi emberi jogokat (Linguistic Human Rights)
is, amely elhatárolná azokat az eseteket, ahol lehet és
ahol kell illetve szükségszerü szabályozni a nyelvi jo
gokat és kötelességeket. Ez utóbbi főként az adott te
rületen a kisebbségi nyelveket beszélők jogait érintené,
és védelmező illetve támogató jogállást valósítana meg,
mely biztosítaná a kis nyelvek továbbélését. Ennek a
törvénykezésnek segítenie kellene egy olyan szen1lélet
kialakítását, amely a-fagyobb nyelvet beszélők részé
ről egyrészt elismeri éi kisebb nyelvek jogát, másrészt
megismerteti a nagyobb nyelvet beszélőkkel a kisebb
ség nyelvét az iskolákban. Jelenleg az elnberi jogokhoz
tartozik az idegen nyelvek elsajátításának joga, de a
mostani kínálat egyben a nyelvek közti - nem biztos,
hogy megnyugtató megoldást jelentő - híerarchízálást
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is jelenti. A nyelvi jogok kiválasztásánál el kell különÍ
teni az alapvetően szükségszerű jogokat (necessary basic
needs) a gazdagító jogoktól (enrichment oriented rights).

Tove Skutnabb-Kangas könyvének megoldási javas
lata szerint az alapvetően szükségszerű egyéni jogok
hoz tartozik a nyelven alapuló identitáshoz való jog,
az anyanyelvelsajátításához és ápolásához valamint a
domináns hivatalos nyelvelsajátításához való jog; az
alapvetően szükséges közösségi jogokhoz számít a ki
sebbségi csoportok lét- és reprodukciós joga (tehát fenn
maradásuk biztosítása) és a különböző nyelvek közti
kapcsolatfelvétel- és tartás joga, valamint a kényszerített
nyelvváltoztatással szembeni fellépés joga. A gazdagító
jogokhoz tartozik az alapvető jogokon túl a jó és ké
nyelmes élethez való jog, a nyelvhasználati lehetősé

gek bővítése, a második vagy többedik idegen nyelv
tanulása az iskolákban. Ideális lenne, ha az oktatási
rendszerek biztosítanák, hogy a kisebbségben lévők

minimum két nyelvek legy~nek, mely az anyanyelv és
a domináns nyelv lehető legtökéletesebb elsajátítását
és alkalmazását jelentené. Lehetőséget kellene biztosí
tani, hogya tanárok is kétnyelvíÍek legyenek, és példá
ul a domináns nyelvet beszélő tanulók egy-egy tantár
gyat a kisebbségi nyelvet / nyelven beszélőtől sajátítsák
el: ez lehetővé tenné az empátia kialakulását a kisebbsé
gi nyelvet beszélők nehézségeivel és problémáival szem-
ben. Ma mindez távolinak és tűn-

het, de - ha nem egyetlen - mód arra, hogy a
lehessen fordítani.

országjegyzék, nyelv- és népjegyzék), de említést érde
mel -a könyv tipográfiájához illeszkedő funkcionális
megoldás, melyek az elméletet egyben gyakorlattá, a
teoretikus anyagot kézikönyvként is funkcionálóvá te
szi. Ez úgy valósul meg, hogya folyamatos szöveg
között elhelyezkedő, szinte a képek technikájának min
tájára illeszkedő keretes szövegek, különböző temati
kus mintát követve illusztrálják, argulnentálják és té
nyekkel támasztják alá az aktuális részeket, de a köny
vet felütve önálló részekként is olvashatók és műkö

dőképesek". Ezek a tematikus keretek nemcsak táblá
zatok és statisztikák, hanem különböző információ
kat, definíciókat tartalmazó részek (info-box, definition
box), de hasznos és életben lévő címeket, intézménye
ket (address box) tartahnazó bevágások valamint sze
mélyes beszámolók is kiegészítik. Különösen gazdag a
példaanyag: minden földrész országaiból találhatók
példák, történetek, események, tények (például akaurna
nyelv helyzetéről Ausztráliában, a joik nyelv helyzeté
ről Norvégiában, az esselen nyelv kaliforniai vagy a
magyar nyelv romániai helyzetéről is).

A teoretikusan megalapozott és kitekintő könyv
nemcsak a szűken vett szakmai körök számára szól
hiszen olyan olvasmány, mely radikálisan megváltoz~
tatja mind az anyanyelvhez mind az idegen nyelvek
hez való viszonyt, és ezen keresztül egy másfajta, több
szempontú, változatosabb, elfogadóbb és befogadóbb
gondolkodásmódra ad Így minden idegen nyel
vet tanító (és tanuló) számára tesz fel újragondolandó
kérdéseket, és tudatosabb és implici-
ten mások tartására szólít
fel, s az intellektuális tudás és beszéd-
re kérdésének morálís vonatkozásai is elő-

térbe kerülhetnek. A felé
induló em b er'lsf' !lY-tc)rtÉ'n pt
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