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selve. Öszesen 393 tanuló kérte a bolg:u nyelv tanítá
s:1t 3 tannyelvű iskolúban, őket 16 pedagógus oktatja.
Az 50-60-as években Bubrestben is létezett egy jelen
tős diúklétszúmmal müködő bolgúr iskola, amelyet
fokozatosan leépítettek és bezártak. Görög oktat'?s
Konstanca és Tulcea megyében van megszervezve a
görög anyanyelv tanítása, amelyet 94 gyermek tanul 4
pedagógus vezetésével. 01:Jsz: 19 di:rk és 20 óvodás
tanul olasz anyanyelve t I pedagógus vezetésével. LelJ
gye! oktat.\s Suceava megyében folyik, itt kérte a len
gyel nyelv tanulús:rt 447 ;rkiket 10 pedagógus
oktat. 50-60-as évek elején lengyel anyanyelvű oktatás
;rz észak-moldva! megyékben volt szúm05 Iskolúban,
melyeket a 60-as évek elején ugyancsak megszüntettek.
R0111a oktat;Ís 11 megyében van, ahol 1747 gyermek
tanul roma nyelvet, 15 roma és 2 nem roma pedagó
gus vezetésével. A roma nemzetiség az egyedüli ki
sebbség, amely pozitív diszkriminúcióban részesül a
jelenlegi oktatúsl rendszerben. Szúmos miniszteri ren
delet foglalkozik a roma oktat.\ssal, melyek terjedelme
meghaladja a 130 oldalt. 01'Oszok Tulcea, Konstanca,
BL1Íla és Suceava megyékben vannak. 1593 diúk kéne
<lZ orosz nyelv és nodalom tanít:rs:rt, őket 13 pedagó
gus oktat)".
(Iv1l1lvai László [szelk.): ConfiguT.1tJa Htuala a invata
111Jllwllll pmtIU milJoritatile dJll ROlJwúa. f(o!ozsv;ír,
Stac!Ju111 f(iadó, 1999.)

Erdel itala

KISEBBSÉGI ÚTKERESŐ

Délvidék, Szerbi,l, Jugoszlúvra, Vajdas;\g. Mostanában
nagyon gyakLln emlegetett témúk, s az Embernek már
e nevek lullat.\Ll összeszorul a gyomra, mert ezek sose
bínuk vid:u11 mögöttes tartalom!ml. Az elmúlt tíz év
sorún hallott és btott borzalmak sora kemény edzést
;ldott arra nézve, hogy ne v;\rj1111k túl szívet melengető
munbbt ezekben a témákban. A volt Jugoszlávia
népemek egymúshoz fuződő forrongó kapcsolatát az
egész nyomon követi és véleményezi. Ennek "
polrtlk:rt, t,ÍIsadalomtqdomúnyt és történelmet mag:l
ba foglaló igen összetett kérdéskörnek vannak olyan
részkérdésel, melyek músoknak taLm nem, cle nekünk
különleges fontoss:lgLdc Ilyen példúql a vJjdas;Ígi
lmgy;nsúg jelenlegr helyzete, lehető-ségei és kiL\túsai. A
koszovó! helyett most a vilúg 5Z:U11:1ra kevésbé,
:lln J llugy,lrok szan1,lLl 111égis igen fontos tém,lval, a
VajCLlsúgl 1l1;lgy;nok helyzetét elemző tanulm;Ínykötet
tel szeretnék foglalkozn!.

A könyv az 1991-ben megalakult M,lgy;rrs;Ígkutató
Tudom;Ínyos Hrsaság kiadásában Jelent meg két évvel
ezelőtt, s a tagjainak tudományos munbit
foglalja magába. A témaválasztás jól kidomborítja ;)
magyarsúgot érintő fontos kérdéseket, mint az Iskola
hálózat e1sorvaclását, az égető anyanyelvi könyv- és ta
nárhiányt, cl tömeges elvándorlás okozta ijesztő létszám
csökkenést, a magyar szó és kultúra értékcsökkenését
stb. Az oktatúsügy különleges szerepet kap a tanulmá
nyok sor:rban, hiszen az Iskola mint a csaLld utáni leg
fontosabb közeg meghatározó Jelentőségel egy gyerek
vagy egy fiatal önmeghat<\roúsának lC13lakulása során.

A kötet hangvétele minclen kertelés nélkül kétség
beesettnek mondható. Utolsó figyelemfelhívás, 5.0.5
jeladás, vagy az eltévedt és kiLltústalan utazó utolsó
csepp erejét fölemésztő végső útkeresése, amelynek kö
vetkeztében a levertség és kétségbeesés a recenzel15t is
a hatalmúba kerítette.

Megfontolandó és említésre méltó gondolatot éb
resztett a Magyarságkutató Tudományos Hrsasúg el
nöke által írt bevezető részének egy látszólag semleges
bekezdése. Ez szól a Társas,\g gondjairól, az értelmiség
egyre csökkenő szerepvállaL\si kedvéről, az ott maradt
magyarok nemzeti identitástudatáról, teh:lt a kötet fő

témaköreiről. Az utolsó bekezdés folveti a szakembe
rek egym;\snak való nem ritk;l ellentmond:rsának té
nyét. Ezt kétségtelenül nem helyeslr a szerkesztő, :1111
az objektivitás szempontjából nem IS hallgathatja el.
1'11án abban is igaza van, hogy "a ma! körülmények
között múr az is örvendetes, ha <1Z értelmiség b<Íll, ha
minden széthúús ellenére is ..." Ami fáJÓ, az maga ;r
széthúzás ténye. Az, hogy ilyen véghelyzetben is felüt
heti a fejét a véleménykülönbség, így okozva felbecsül
hetetlen energi,rveszteséget. Az erdélyi m<1gyars;\g bto
n<Ísan felsorakozott a RMDSZ körül. A szlov;\hu
magyarság IS rúclöbbent a széthúzás s 111-
bbb az v;ílasztotta. Ebből a szempontból
a vajdas;ígi van a Icgnyomorús;\gosabb
zetben. A aggasztó csökkenés clr,i-
mais;\g:\t megsobzorozza a politib! súthúzús

Lecsl1paszítva <1 kérdést, minden előtt két
szélsőséges áll. Az a fennmaradás érde
kében v:rllalt harcos ellcnáll:ls, a nlÍnden kötelezettség
re tiltakoz;\ssal válaszolós, a másik pedig a max111ülrs
együttmiíköclés a hat:nok szerinti s az együtt
müködés keretein belüli lehetőségek optimúli,1 kiIm/
n:rlúsa. Tehát <1 Vajdasóg dilemm:lp - ;1 kérdést persze
nagyon - a harc, vagy <1 szerbekkel való
együttműködés. Ez a a Szab:rdkai Polgármes-
ten Hivatal támogat,\súval Jött létre. A Vajdasúg
legn,lgyobb v;\ros;\t jelenleg az a Kasza József
ab a VMSZ vezető tagjaként a p;\rtolp és
propag:\lja. A VMSZ azonban csak egy a nyolc jelenle-
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"'Ől S egynüst er()sítés helyett ink<lbb gyengítő l11Jgyar
p;ínok köléíl S így;l LI képviseltetIk magu-
bt ,l a VMSZ elgondolás:lval
nem teljesen ;\701105 módon hozzá:l11ó kutatók.

i\ kötet lLíroll1 :& A beve-
zetö gondobtok után Jön elZ a ]wtads címet
vlseló, négy tanulmánya ,l kiadást megelözó
két év klltCltótl1imldJ:ü fogblja össze. A második egy
ség ;lZ e/nda és gyakorlat S az e kettó között a gYJkor
lÜI életben kitapintható abpvetó különbségekre mu
Lll 1':1 hét r;mulm;ínyon keresztül A befejezó rÉsz a
méíhc!y címer vlseh, ;lhol gyakorló pedagógusok valla
n;lk napl s a törvények, a kutat;ísi ered-

gyerekeken lecsapódó ILltásáról. FüggelÉkkÉnt
;1 kötet végÉn megtalálható a Magyarságkutató Tudo
mínyos T:ns;lság tagpmak életpálY:1ja, s a
kétéves mlmLíI;ín;J!( áttekmtése. A recenzióban az ok
Llt:JSllOZ bpcsolódó cikkek elónyt élveznek, így azok
kal részletesebben fogblkozom.

MlllllCS Károly elismert szociológus És népességku
lató ;íltal Írt A magyar kisebbség iskoNzotts"gi szintie
a If;,jc!as"gbm cíll1éí ír;íst emelném ki először. Mirnics,
;1 JV!agyaT Szó egykori ll1unkat:ma pontos és alapos
UUJJU,S'''U'!' elemzések ;lbpjón hívp föl figyelmünket
cl vajcbs:lgt m;lgy;11 oktatás egyre kérségbeejtóbb jelle
gére. A [;mulm:1llY középiskolókkal fogblkozó részé
ból ktvehetií a magy;11 nyelvéí oktatós utóbbi p;ír évti
zedének fo vonubta. Eszerint a mósodik vilóghóború
uthn ;LZ urbaniz;íció És iparosodás következtében a tÉr
ség többi orsz;íg:lhoz hasonlóan a Vajdashgban is fon
tos szerephez jutott az oktat:ls kérdése. Színvonala je
lentósen emelkedett, s bór Mlrnics kihangsúlyozza a
snrbek monopolhelyzetét, azÉrt kiérzódlk mind eb
ból, mind a kötet többi tanulmúnyaiból a lehetósége
ket nem teljesen IC1Zóró jelleg. A titoi idókben volt
lehe tósÉg nemzetiségi tankönyvek beszerzésére, az anya
nyelv És htltúra ópolásóra és az anyaorsz:1ggal való
kapcsobttart:ma. PÚ Évnyi fellendülés utón azonban,
;1 szerbekkel összevont területi iskolók hatósúra kezd
feIgyorsuIni az asszimiláció mértÉke, és ezzel együtt
meredeken hanyatlani a nemzetiségi oktatás színvona
L!. Ettöl kezdve a statisztikiJk csak lehangoló adatok
bl szolg;ílnak, s gyiíznek meg minket a vaJdasógi ma
gyarság nemzetiségIoktatásónak sanyarú helyzetéről.

A ILlcionalizmus fellendülÉséveI vúlt a helyzet igazón
ag,l;as:,tóv:l, aImkor bevezetik a tizenöt fos nemzetiségI
létsz;ímmmimumot, a gimnhiumobt Iehetóleg a
magy;11 lakta vidékektól tóval, s a szerb nyelvü szak
munbs képzőket pedig azokhoz közel helyezik, így
erósítve fel a szerb-magyar oktatási szint különbségét

Ez az Ioütközik a és a szakkéizéplS-
koL1l összehasonlít:lsa sor:m, ahol a ma-
gy;nok ;ll 25, <lZ utóbbinál YIIljo-bl
vannak lemaradv;l a szerb nyelvéí t:nsaIkhoz képest. /\
hátrált;ltó-vIsszatartó politika érezteti erejét az oktat:ls
minden területén.

A magyar tannyelvü lskol:lkban tanulók sz;íma még
az egyre csökkenő népesség figyelembe véve
is lehangoló mértékben csökken MirnICS becslÉse sze
rint 2üü5-re kérdésessé v:1lik a magyar tannyelvü okta
tós fönnmarad:1sa. Megdöbbentó az adatok lelki hátte
révei foglalkozó magyaLízata. Az igen nagy szegény
ségben élő magyar családok, mivel nem engedhetik
meg maguknak, hogy gyermekük a távoli gimn;ízlUm
ba járjon, ezen felül gyakran a jobb érvényesülés remé
nyében IS gyereküket inkiJbb a közeli szerb tannyelvü
szakmunkás iskolába adjók. Ott azonban az első n;lp
tól Éreztetett versenyképtelensÉg, a nyelvtudás elégte
lensége <lZ egész életre kiható pesszimizmus t és Igény
telenséget eredményez.

Mirnics Kóroly fiatal kora óta az iskolahálózat vissza
szorítása ellen küzdött. Miután belgrádi felszólaLísal
nem taLíltak visszhangra, magónkutatóként dolgozott
tovább, s precíz és körültekintií munbival v;ílt híressé.
Publicisztikai kötetében van nÉhány említÉsre méltó
mozzanat, ami ebben a recenzióban is helyet érdemeL';-

A nemzetiségek együtt élésével kapcsolatban elítélI
a többnyelvéísÉget mint lehetséges megoldást. Szerinte
kizúólag az egynyelvéí nemzetiségi iskola cÉlravezető.

A cél alatt a nemzetiség beolvadásónak minél tovóbbi
elkerülését érti. Két- vagy többnyelvü iskoLík esetén
felmérései szennt a diákok felveszik az óllamnyelvet, s
anyanyelvüket nem hasznólva azt elfelejtik. E meggyő

zódés alapján Érvel és harcol a nemzetiségi oktat;ís
fennmaradósóÉrt.

A vegyes hózassóggal kapcsolatban lS az átlagostól
talón kicsit eltéró nézeteket vall. Mint azt a magyar
nyelv is kifejezi, az anyanyelv, az anyának a nyelve a
döntó hatású egy gyermek nyelvi szocializkiója szem
pontJából, legalóbbis az óltalónos nÉzet szerint. Ezzel
szemben Mirnics óllásponlja alapj ón a vegyes házas
sógból született gyereknél nem az anyától tanult nyelv,
hanem az állam hivatalos nyelve válik meghatározóvi
Tehút nem az elóször hallott nyelv örökliídik tovább,
s az öröklés nem is függ össze sem az anya, sem az apa
nyelvének mtlyensÉgével, hanem aZ óllamnyelv min
dent e1söpró ereje a döntó. E két pÉlda alapjón IS

kitünik, hogy Mirnics sziJnüra a többnyelvüség a ki
sebbségi nyelv beolvadósának első állomósa. Ha nem
is fogadjuk el érvelésÉt, a kisebbségben élő, órködésre

Iviil'llics ](;ílOly: Kis)uKoszltíuitr ho;,ouuínya. Írások az assúrnilációró! és a kisebt'ségrfí!. Budapesc, Hacodik Síp
AL'I)ícv:íny, ]~%.
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felszólító kutató hangja mindenképpen kihallatszik.
Ez az aggódó és figyelemfelkeltő mentalitás jellemzi a
tanulmánykötetben megjelent alapos munkáját is.

Dr. Tóth Lajos munkája egy 1997-98-as tanévben
elvégzett, a vajdasági magyarság szake1l1bmziikséglete
címet viselő felmérés alapján készült. E szerint a ma
gyar nyelvü oktatás legfObb akadályát a pedagógusok
h,ánya okozz,1. A felmérés szerint a kiadás évében
huszonnégy folyt magyar nyelvü oktatás
(magyar vagy kéttannyelvü ,skolákban), s csak az azt
megelőző hat évben a tanítók létszáma 31-gyel, a taná
roké pedig 100-gyel csökkent. Az összesítés szennt az
általános ,skoLíkban a felmérés évében 195, de rá egy
évvel min akár 250 is lehet a hiányzó pedagógusok
sz,íma, s a helyzet a közép,skolákban is hasonló mér
tékben aggasztó. A tanulmány tényfeltáró jel1egü, célja
a figyelemfelkeltés és segítséghívás.

Papp Árpád írásán keresztül tíz Szabadkáról Magya
rországra települt fiatal beilleszkedésének nehézségeit,
s az őket befogadó csoportok véleményét ismerhetjük
meg. A felmérés hangsúlyozottan a va;dels:ígl melgpr
Silg egy spec1ális részére korLítozódik (tíz fő, 20-35 év,
értelmiséglek), s <llJlHk "mi-tudat"-ának ki,llakuLísát

Az eredmény lehangoló: bál :1 megkérdezet
tek többsége megtalália sz:ímÍtils:1Í1 és könnyebb lett itt
az élete, ,1 magyarorszirgi emberekriSllesilJtó véleménnyel
v:m. "E.rkölcstelenek", "sok sunyi ember van itf', "nem
tudunk velük :lzonosullJl, egyszerüen mások" stb. A
befogadó oldal megkérdezése alap;:ín sem sokkál jobb a
belyzet, 1989 és 92 között drasztikus mértékben csök
kent el bevimdorlók iránt érzett :111 tip il ti a.

Az elmélet és gyakorfat között títongó szakadékot
bemut.ltnl lllvatott következiS részt Dr. Ágoston Mi
h:íly egy oktatilsi t:milCS létrehoz,ísát sürgető munkilj11
nyitj,1. E.gy erre fölkért érteln11Ségl csoport '1 cikk sze
nnt ki is dolgozt<l :lZ AnYelnyelvüsÍtésl Tervezetet (AT)
1996-beln Óbecsén. Ennek a tervezetnek ismerhetjük
meg a Jelentöségét, elméleti h:ítterét elZ elindító gondo
latoktól kezdve :1 gyakorlati megv111ósítirst annak utol
só kidolgozott részletéig. A munka túlsilgosan részle
tekbe men iS ahhoz képest, hogya megvalósÍtís elsiS
lépése sem Jutott még túl a tervezgetés iJzisán. Annyi
azonban mindenképpen kiérzödik, hogya Tervezet
létrehozói szívükön viselik aZ 'lllyanyelvi oktatirs sor
s:ít, és ha lesz alkalom a tervek gY:lkorLlti megvalósÍtá
sir:l , nem fognak késlekedni.

A következő két tUlulm:íny jogi és nyelvhasznábti
kérdéseket fejteget. Ifj. Korhcrcz Tamirs ,lZ 1991-ben
bevezetett nyelvtörvény jOgl elégtelenségeire és ellent
mondás:ura hívj:l fel a figyelmet. Véleménye szermt, ,l
jelenleg hatálybn levii nyelvlmznirlati nem
cs,lk :lZ eddig érvényben leviSvel összeha
sonlÍtva, hanem sértiS lS <lZ emberi szuverenitás szem-

pontjából. A nyelvi alárendeltséget jól tükrözi az Egyen
ranglÍ és egyenrangúbb hivatalos nyelvek cím is, ahol
az elvi egyenliSség mögött ott lapul a mindennapi élet
ben a nehezen viselhetiS egyenliStlenség. Ugyancsak jogi
nehézségeket feszeget Dr. Szalma József, aki a külföld
ön szerzett diplomirk honosítási nehézségeit vizsgillja.

A magyar nyelvü oktatirs aggasztó helyzetével fo g
lalkoznak a tanulmánykötet középsiS részének további
munkiri. Az egyetemi és az egyetem utirni oktatilst, az
érettségit megeliSzö iskolahelyzetet s az irltalános isko
Lík tanirrainak szakmai felkészültségét (vagy fel készü
letlenségét) bemutató tanulmányok mindegyike a Je
lenlegi kilátástalanságnak ad hangoL

A kötet I1lúhely címet viselii utolsó része bár hang
vételében ugyancsak szomorú, életközeliségével mégis
egyfajta jöviSképet sugall. Ha gyakorló pedagógusok
tollat ragadnak és veszik az íráshoz a plusz fáradságot,
az mirr nem csak rosszat jelent. Még MihirlYl Katalin
esetében sem, aki az anyanyelvi és irodalmi feladat
gyüjtemények hibáktól hemzsegiS jellegét panaszolja.
Hozzirnemértéssel és figyelmetlenséggel virdolja az össze
irllítókat, és szeretné, ha maguk a pedagógusok vehetnék
kézbe a feladatgyüjtemény összeirllÍtásimak dolgát. Bár
ennek a lehetöségnek az akadályai Illncsenek kifejtve, jó
lenne tudni, ho),')' a kérés teljesítése nem lehetetlen.

Hogy ne csak az iskobi képzésriSI kapjunk képet,
kifejezetten felüdítiS olvasni SziSke Anna Hagyománytisz
teliS óvodai nevelés címü Írirsirt. Szó sincsen az óva
dilk könnyebb helyzetériSl. Nem a külsó körülmé
nyek felüdítiSk, egyedül a cikk hangvétele. Optimiz
must és vidámságot sugall, ezzel tiunasztV:l ab leg
föbb üzenetét, miszerint az óvod:ri oktaLís cS,lk a
személyes példaad:íssal, a hagyom,íny tiszteletével és
arról v,l1ó megemlékezéssel tartható fenn. A tanul
mány mottójil\ll választott Kós Károly idézethez h'l
sonlóan mag,íból az Írásból is süt :lZ e1hivatottsirg, :1

lelkesedés és a többletenergia.
A minden jó, h:l a vége jó szerkesztési elv alap;irn :1

kötet utolsó írirsánaic szerziSje, Péter KlirrJ is be tudott
csempészni munbíj,íbJ egy hJlvény fénysug,uat. Bi,r
témája a nyelvpolitika érvényesülése J mindennapl
oktatás sorirn, s tapasztalatai inkább keserlíségre mint
vidirmsirgra adnak okot, mintha pont a diákokbl való
mindennapos kapcsolat szolgáltatnir azt a többleteröt,
ami ilyen helyzetben az életben maradáshozkell

Ez a hozzúirllirsmaradjon emlékezetünkben, s fo
képp ez terjedjen a vajciasirgi magyar nyelvü oktatók
körében, és akkor van még egy hajszirlnyr remény a
fennmaLlci:ísra és a megeriSsöciésre.
(G,íbrityné dr. Molnár ÍTén és MinJ1cs Zwzsa [szerk):
Il1jcllls;Ígl útkereső: KutatlÍsok, tanulmányok,
sek. Szabadka, IvIT! Könyyl;Ír 2. 1998.)

SteinbaciJ Júlia


	Binder1.pdf
	Edu_2000-II_elolap-kulso
	Edu_2000-II_elolap-belso
	Edu_2000-II_201-220
	Edu_2000-II_221-240
	Edu_2000-II_241-260
	Edu_2000-II_261-280
	Edu_2000-II_281-300
	Edu_2000-II_301-320
	Edu_2000-II_321-340
	Edu_2000-II_341-360
	Edu_2000-II_361-380
	Edu_2000-II_381-400
	Edu_2000-II_401-420
	Edu_2000-II_421-432
	Edu_2000-II_hatlap-belso
	Edu_2000-II_hatlap-kulso




