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Nyelves id@ntitas
AZ ANYANYELVI KULTuRA IRANTI ERDEKTELENSEG,
I:RTI:KVESZTESE
NEM CSAK A NEMZETISEGIEK
UGYE
SANDOR
PSZICHOLoG.USSAL
.
A nyelvi egyenjogu.sag
kerdese napjainkban
s'l.inte
kizar6Lag ",""k p"iitik.,; "etUleteben merUl iel, a poHtikai rendszer be,kelben
nyer megoldast,
vagy s'lenved
et. torzulasokat.
Ez a'l cgyoJdalu ieliogas olyan melyen
berogz6dbtt a tarsad"imi
tudatba, hogy rem a hiv..talos
:"GH,tika kepvireloi, .em pedig az erintettek, \ehat a k.isebb&egi nyelvet beszelok nom tartanak
igenyt a szelesebb megviiagitasr3,
melyebb
ertelm"""re
Pedig a
nyelvi egyenjogu.ag
es ioen'titas lenyege mesSze a napi
poHtikai reteg alall, jeient6&6geuen pedig toronymagassagban filliille helyezheto e1. Az adolt tarsadalom poHtikai val6sagatol soM"",,, vonatkoztathatunk
el teljesen,
deegy adolt, szambe]i kiSebbsegben levo nyelV>11ek,nyelvi kozfusegnek a tiJbusegi nyelvhez 'va16 viszonyat bizonyos ,Utalanos, pszicoologiai, szociologiai es egyeb taroadalomtudomanyi
l~nyezck
szaba1yozzak,
Magyaran,
barmely tarsadaiomra
os barmely nyel..re vonatkoz.tath.tOk, igy - IObbek ktizOtI - a jugoszlavLai nemzelise,ek Ioejyzelere is.
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Pollllk..i fogalomkenl
larsadalmunkban
mar Rem,
de rejlell rormliiban
vajon ,jl-e mec az aIlamnyelv rocalma vagy IdeoloClaja, eo ha iceD. miIyen kiivelkezmeo)ekkel
j."hal a klsebbseci kull1irakra?

A ki&ebbsege-k. nemzeti.segek nyelvenek
es kultU..ajanak a degradalasa
legnyiilvanval6bban
a'l "allamnyelv" koncepei6r,i"".
jut ki!eJezodesre.
Barmivel magyarazzak is egy o!'SLagban az "allamnyelv"
e""zeruse,et es szuksegesseget,
ez a magyarazat
a gyakGrlatban
v..lamely nyeivi knitura hegM1oniajal jelenti m"" nyeivel< es Icultlurak Wotl. Valamely nep nyelvl-kultwralds
hegemon.iajanak
vislont - fuggetlenul mindeniele erveJestOi - ohatatJanul
a:t a kiJvetkezmenye,
hogy nepek
es nemzehsegek
sQr<l k.rtil fUggo, ala.rendelt helyzelbe.
Ott, aho! az ..aliamnyelv"
kotelezO ismerete jelenti a
"jogegyenl6seg"
alapjlU. ..z "allamnyelv"
nem ismerete,
vagy nem ke110 ismerete a tarsadalmi
hatranYQk soranak kenyszeru
elszeclvede.e mellett a "ludalLanaaggal"
es "mtivelellenseggel"
~sz egyenerlekii.
Az "allamnyel"en" nern beszelokne'k !enezesben 1062 reaziik, g6;nYQ1OOas targy;it kepezik fUggetlenul attol, hogy sajat nyelvi l<ulturajukhOl mil s miiyen szinten sajatitottak
el,
Az "allamnyelv"
hivaWos ellOrle.., nom jelenlJi relretlenUl ennek a serelmes nyelvl-kulturalis
diszkriminaci'" helyzelnek a
kiktiszobo!esel.
Ha a hatalom gyakQda..aban,
a kozelelben,
ugyvjtelben
vaLamil<enl a
tobbsegi nyelv !],asznJiata "honosodik meg". ha ennek a
nyelvnek az isme!'eleben lehel es erdemes hozzasz61ni
a kozerdeku kerdesekhe", aoobbi
nyelv kommunikacl6a
szerepe "csaladi ha.<znalatra" fQg korlatozOdni. Mas S'lOval a nye]vi egyen;Ggusag deklaralasa
ellenere a va16sagban hierarchizall
nyelvi funkciomegoszlas
jOn letr..
A hierarchiz.Ht
nye;vI
iunkci6megoszlas
kovetkezm"oyeil
nemzeti,egl kuitlirank
IS eroteljesen magan visoli. A kovetkezmenyei<
meg kifejezebtebbe
valhalnak
az "alLamnyelv" szeJ:cn,.i elede'lesevel, aminek napjainkban tanui lehehlnk. A szerb nyel", tanulaaanak
kotelelOVe retelevel a ""-kJ.ara;t jQgok szinljen is vi&sza..J.epes
k6Yetkezik be a kQrabbiakhoz kepest,
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Ha az ember szeiiemisegel (szubjektumat)
nem ia
lehet maradektalanul
fe!oldani a nyelvben. mort vannak
mas oMzeteviJi is, a helyzet alapjaban
veve megis az,
hQgy mint ..emei)'ise~ek,
saJatos ludattal
rendelkezo
egyenek szavak, iG.;almak altal valunk letezove. Csa,k a
nyelv segiisegevel t..djuk o"szevelni magunkal mas letezokkel, es <sak a n~eiv segit&egevel tudjuk elkuloniteni
magunkat mAB ItHe'loktoi. Ennelfogva
a nyelvi kultura
halvanyulas.o. a nye:vi 1'Omhis minden fQrmaja nemcsak
jGgserelem kerd<'se;cen'l meriil reI adolt nemzeti kozQ.ssegek, etnikai kuliurak
resrerol, hanem lelektani kerdesk",nt is, hls7en "z ,,;,n" hatarainak
besziikiiJeset,
a
le teres, az onmeghatarozas
es onmegeles nyomas'l16 tudati koria.tait ielenti.
Mivel a nyelvismerel,
a sz6kincs, a fGgalomhasznalal sIb. az ember sajatos minosege, mindennemii
kiiJso
korlatozas,
akadalv.
h"ll'anYQs helY'let,. ami kiYzvetve
vagy ko'lvetlenui a beszed kiiejezoerejenek
...okkenesehez veret, az emb,.r szemelYisegel. tudatat,
lelkUletet, '
letezesenek
mino..;.#
szegenyiti
e1. A nyelvi kultura
halvanyulasaval,
rc;'nlasalial jellemezheoo kozfusegekben
az emberek luc1ata.",", vli<iglatasanak a beszukUlese mellotto a masokhoz val6 tartozas. az emberi kapcsolatok,
koooctesek. vi"onyuiasQk
,,/inom.zerkezeleben"
is va.ltQzo..ok. lorzulasok kbvetkeznek
be: a kapcsQlatQk es kOtOdesek durva scm","'a egyszeriisOdnek le, ami altal iokoz6dik az ember ;drstaLanaaga, gyokerleolensege,

legyott egy tiszir6zsas
vazaban
fejemre huUanak a levelek
mini olOno IlIkos pereek
amlkor egyedil) lehelek velelek
. cellalanl az oklaJanuak menlek
elp60rral rucdolva az avarl
llibammal klkotrom a fel..inl
lah.n . ""7 I' te.t volt oH alant
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Hogyan latja a pszichol6gus killiinbiizo
nepck es
nepesoporlok
sokfelekeppen
elkepzell
es .;r'ekell
kiizeledesel? LehelO<\ges-e kullurlills homogenizalodas a. nyelvi identitas reladasa nelkill?
Sajnos meg mindig el a reg! brosura.k szelleme,
mely szednl a nemzelek "kozeledese es dsszeolvad<lsa" a
tortenelem termeszete" es elkerUlheietlen utja, kiJvetkezeskepp fninden nacionaJizmus igazo]ast tRial a maga szamara asszimil1icios PQJitikajahQ'l. Olyannyira. hogy sok helytitt azokat Hletik a nacjonaJizmus
vadjaval. akik mQndjuk a nyelvi egyenjQgusag kovetelesevel - "akadaIYQzzak" a nemzelek "termeszetes
osszeolvadasanak"
iolyamaia't.
Mondanunk gem kel'l. hollY a nemzeti kulturak kozeledesenek, "homQge11lzaIOOasanak" egyaltalan nem %ulcsegs",>ru felletele a nyelvek asszimilaci6ja,
a kulonbOzo nepek egy nemzetbe val6 Q.sszeQlvadasa. Ahogyan kl\lonb6zo nyelvek mar akkor is letezlek. amikor meg a mal ertelemben volt nemzetekrol nem beszelhetttink, akkenl kiilonbiJzo nepek, etnikumok kozeiedese, kuitu!'alis hnmogcni7.aIMasa elkepzelhew
nyelviik feladasa nelkii1. Nem a
nyelvek. hanem az' emberek fognak ha erre rnOOjuk
lesz - kiilonbozO integrally kiJzossegekIle tarsulni, s ezt
a folyamatot a tobbnyelviiseg
epp oly kevesscfogj~
7..&varni, ahQgy.an a szemelyi sokfeleseg vagy a kii16nbiJzo
csop<Jrlerdekek Bem zartak ki, mondjuk a nemzeli kozossegek letrejoltel.
Mivel minden ember sajat anyanyelven
keresztiil Vblik valamely nep kollektiv tapasztalatanak
es aka,'alan"k
reszeseve. s nyelvi kuiluraja
swlgaltat
alapot szeliemi
iejlodeo"nek, <l nyelvl kulturak mindenkeppen
csak gazdagitanak a nepeket egybeiog6. szabad iejlodesuknek
Uj
tiovlatotokal nyujt6, a mal PQJitikai-nem'leti kereleket ielvalta111 hivatott integrallY kiJwssegekel.

beszell nyelv sajalos...ga
az onludal es
az
Idenllllis szeulpouljabOl
kulesfonlossacU,
hlszen a
nyelv az e!<yeu e. a kozossec ecse,enek
eo Oszszelarlowinak
alapjal I lecnyllvinvalobb
formajal jelenli" - ohashaljuk
eeylk lanulmanyaban.
Kltejlene
r(,szlel...ebben,
mllyen vllzonyban
van
az anyanyelv visszaszor,uJala
a larsadalombau
jeImlke"". kh,l1,kulo idenlllliszavarokkal?

KALAPATIFERENC

NEMZETISEGI
BESZELGETES

Tovabba a szokincs szegenysege,
a kiiejezokeszreg
hianya a k&zele" s::el'epvallalas
tekinteleben
is ha.ranyo; helyzetel te"emt, ami a oel"o szukUlo szemleleti
korlattai egyul; minmalisra
sziikiti az ember tarsadalmi mo'lgasteret .os c.selekvokepessegel.
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Reg61a jelen van, s bizonyos jelek ana mutalnak.
bogy terjedoben az a nezet. mlszerint az ol<tat"sban nom okvetleniil sziikseges az anyanyelv hasznalata, kUliiniisen a sz..klargyakal
illetoen, meet a
lobbseg nyelvel1ek alaposabb. korai elsajalitiisa elonyiikkel jar. 19y aJakull Id a "kepzes nyelve" es az
anyanyelv kiiziilli nyelvi, de Rem ""upan nyelvi fir,
{Jgy is kerdezhelnem:
hogyan vaUk konyhanyelvve
valamely kisebbsecl .Byelv, az ccyen,jog.us... jog;
pillereinek bolycalasa nelkiil?

Kel vo.gy Wbb nyelv ismerete es pa.rhu7.amos hasznaLata mellelt is az ember gQndolkodasi aktivitasill al~,laban egy nyelven, az anyanyelven
iejti k1. E7.en a nyelyen tiJr!enik a val6sag fogalmi lekepzooesc, a vilag szavakba, gondolatokba
val6 alUltelese, mig a tot>bl ismert
es hasznail nyelv a kommunikaci6
megkonnYlteset segiti
elo, a ktilso erintkeres
eszkOzet jelenti. Persze a lobbnyelvii e1'inlke7..es boviti a titjekozOOas es ismere!szerzcs
lehetoseget, am a gondolati aktivitas,
amely coven 1'1agunkban ki.prob:Ujuk a cselekvesvazlatok
es tervek .ok":
sogat, csak valamely nyelv igazan otthQnos kozegebon vaJik lehetove. AhhQz, hogy a nyelv szimboJikus vilagab"n
kierlelhessuk
szanctekunkat, hogy valamiiele
rendet rakjunk magunkban,
urea lehessunk a benniink lezajl6 es
kor(Uottiink torteno esemenyek sQkasagan, vagy hogy atmen<>tIleg "visszavonulhassunk"
a viiagb61 meghimynivetni magunkban a dolgQkat, feldolgozn.i elszenvedett serelmeinket
stb.. ielretlentil szuksegtink van area az otthQnossagra, amll az anyanyelv termeszetes ismerete kina!
szamunkra,
Tobbnemzetisegii
kornyezetben
gyakori jelenseg, hQgy
az anyanyelvi
kepzes hianyossagai miatt, vagy az anyanyelven Wr!eno szakmal kepzes lehetosegei hijan, az e1sajatilando
szakmahoz, annak fogalomvilagahoz
a "kepres nyelve", magyaran valamilyen mas nyelv nyujt kerelet. !lyen esetben a vilag egvseges bel"o megelose\., a "zi;ndekQk kierleleset, a cselekvesi strategiak belso gondolati
kipr6b,il"sat
illet6en lelemas helyzet jon letre, H" szale,
mal kerctesekrol, lennivalokr61 van azo, a "ket.nyeivii
egy;,n" anyanyelve
helyett a "kepzes
nyelven"
gondo:
vegig mindenl, a "kopzes nyelven" nyilatkozik rneg szivesebben, mig az anyanyelven
val6 gondo!kodas kimeriil
a m!ndennapi elet, a maganelet sztereotip esemenyeiben.
Nemcsak a vilag belso reprezentaci6janak
(Iekepe"odesetIck) egysege vaJik igy kerd<'sesse, hanem a ket nyelvnek
az interierenciaja
fekezoieg hat vissza a szemoly,seg on-

Dr, Hod! Sandor
kifojezesi lehetosegeire, az onmuveles igenyeire es eseIyeire. Ez a fajta "ketnyelvuseg"
bQnyoluit szemelyiseg!elektanl pl'oblemakat
vet rei, amelyek
kovetkezmenyeit
ieginkabb az inteliektuaHs szinvonal hianyoasagala
erzekelhetjuk. Ugy tUnik, e (kren is ervenyes, hogy "ket IQvat
egy ienekl<el nehez megnyergelni".
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Hogyan serkenlsiik
A nyelvtanulas

teren

a nyelvlanulasl?
is,

minI

minden

egyeb

teren.

az a helye.s es celravezeto, ha az egyeni motivaltsitgul ertekeljiik. A .tulwltkesztel~s
mind en iormajat karosnak
kell tekmlenunk.
Sajnos, a gyakorlatban nem ez.a hely7.et. A nyelvtanulast
illetoen is, ahogyan mas tenen .IS,
kc;vetelmenyeket
tamaszlunk,
amelyek teljesiterere
rep!'e..ziv eszkozokkel
pr6baljuk
ravenni
az embereket,
Tesszuk ezt annak ellenere is, hQgy az eredmeny a tan"lIRk tart6asagat es hasznosithat6sagat
illet6en a nullav..1
egyen16. Ahelyelt, hQgy a ket vag)' Wbb' nyclvben vale>
jartassagot megiele]o anyagi es erkolcsi eHsmer""en
res7.C'itenenk, ugy veljuk, clog, ha a kornyezelnyelv
vagy
a7 idegen nyelv ismeretet megkoveteijuk.
Sajnos az elet
azt bizonyitja, hQgy repressziv mOOszerekkel sem anyagiakat nom lehet megtakaritani,
sem eredmenyt nem lehet elerni.
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Ma mar van nemi lavlalunk ahhoz, bogy megismetelhessiik,
jogos volt-e az a korabban
divatos
GPtimizml1s. bogy a tarsadalm!-gazdasagi
atalakul;is
automalikusan
megoldj..
a nyelvi egyenJoculig
kerdeset is..,

A tarsadalmi-gazdaaagi
atalakulas nemcsak hogy nom
olc1otta meg "automalikusan"
a nemzeti kerd';SI, banem
a nemzeti kisebbsegek szamara a vegetal6 peremlet leheto'.get kinaita reI, az asszimilaci6t, a beleolvadast \ette
szamukra
kenyszeriive.
MinI ahogyan konfliktusok
es
konirontalooasok
Sarahoz vezetelt a nemzeli kozc.ssegc\<
kozott is. S vajon hogyan is kinalhatotl
voln. barmif,;le
megoldast, ha egyszer ez a hirsadalmi-g07nasagi
"atalakulas" a gazdasagi elszegenyedes es kulluraJis elet hanyatlasanak
szinonimajava
v"iI az eszmek
gyakorLali
pr6baja sGran.

. NehezenmegkiizelilhelO.agyonhallgalollterna a.

anyanyelvi oklal..ro)
val6 iinkentes lemondas. &li
ennek .. magyarazata.
hiszen lomeges jelensegrol
van szo. ... eppenseggel azl sem mor/tlhaljuk, bogy
amUanrol,

- A nemzetisegi kultUrak ertekvesztese, ah\rendell
helyzele kovetkezteben,
nom bizva az anyanyelvi
oktatasban reszesmok tarsadalmi
felemelkedesenek
csolyeiben, mind tobb kisebbsegi szmo hajIik area, hog" srep
euiemizmussal
szolva, a "tiJbbseg
nyelven"
tanittassa
gyermeket. Ez a le!Idencia megfigyelhetO mindenult, ahQ!
a tarsadalmi
felemelkedesre.
kozeleti tevekenysegre,
a
hatalom kmonbiJzo szintjeinek
gyakorlasara.
a tudQmanyokkal val6' ioglalkozasra
sib. a nemzetisegeknek
sajat
anyanyelvtikon vajmi keves az eselyiik.
Az anyanyelvi kepres feladasanak.
majd ezt k5vet6et\
a nemz~ti-kulturaJis
identitasnak. sokiele kozveil.n
Qka
Iehet az egyeni ambici6k jellegetoi kezdve. a csaladi-rQkonsagi befolyason at a !evesen erlelmezett patnotizmuslg. A kozvetJen okok mogiJlt a tenylegea Qkokat azonban
mindig a nyelvhasznalal
gyakorlati-jogi
von.'kQzasainak
rendezetIensegeiben,
a' nyelvi !<ulturak egyeniotlensegeiben a nemzetisegi kul1urak aggaszti> meretU elerotJenedeseib~n kell kel'esniink. Es ezeket az okokat mar csak arert
,em mellozhetjiik, mort az anyanyeivi kepzesrol val6 lemondas, az an"anyelvi
kultur"
iranti erdektelen,.,;g,
a
nemzetisegi kul1urak ertekvesztese
nom o.sak a ne=etlseglek iigye, hanem a nemzeti egyenjogusagra
oorekvo poiltik" kudarcakenl
is erlelmezhetO.
APR6 fstrin .

