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ESÉ,LYEGYENLÓSEG ES ISKOLA

KONTRA MIKLÓS

Áz esélyegyenlóség meghatároását szilágyi N, sándo. kolozsvári
plo'.s/ol nvelvaszllile8.5 |o9la8 e8)€!jnl PjralláD. Jtnde az e!délyi
magyar Politikú§ok állal semmityen ngyelemre nem érdemesítelt tör_
vényjaY.slátából kölcsónzödt, E mű cime Törvény az etnikai és nyelvi
identitá$al kaPcsolatos ]ogok.ól, Elamint az etnikaj as Dyelvi közösé
8ek móltányos és harúonikus €8yúitélésérÓL llsó váltoat^ l994-ben,
átdolgozott változata 2003 banje]cnt meg Íme a defrnició:

Frélrcgrehlőségeh 6tEk a |ehetósé8nek . bizto§ítása értendő, hogy
egyenló anyagi, szcllemi, intellekt!áIis és személyi f.ltételekból kiindulva
mindcn á anPolgár uryönml anyagi, §alleni é§ intellektúáli§ ráfoí_
dltásal érhese .l u$/anazt az eredhény,t, és etnikái/nyetvi idúütásából,
illetvc hozitartozásábói más €tnikai/nyelvi köóségekhcz tártozó állam
Polgárókhoz kePest semhiíat. clónye va8y hátránya ne sármazhasé].

(szilá8yi, 20o]:58 t )

l]z . deÁní.ió a különbóó nyelvi/etDikai kózósség€k esélye8yeDlösé_
géróI szól, és a Romániában, sze.biábaD, Magy.rországón s másutt érvé,
nyesúlö hegémonistá nemzétállaúi szemlé]et és 8yakórlat ltelyetr (nely
s?erúlt a román, szerb, magyar etnikái köb$égnek kiemeh íátúsa van
a lóbbivel szemb.n), az e8yenjo8ú állampolgárok elvét hirdeti. Ahogy
szilágyi (2003:582) íja: 

"^:z 
e1yenjogn álbmPolgárok ctnikai/.yclvi

identjtás alapján létrejövő küiónbözó etnikii/rylelvi közö$égei csak a
hozájuk tartozó személyekszámábankúlönbö7hctnek jogi stáhrsukbaD
n€D Minde8yik etnikai/nyelvi közó$é8 u8Fnolyan töIvény€s elbánás_

Az esélye8yenlóség hiánya azonban .€m csak kúlónbózó nyelvv
ctnikai kózöSégek közótt Probléma, hanen €g}Izon etnikai/nyelvi kö_
zó§sé8eD belül is, Például a szinte teljesen egynyetgú Mag}fiorsáAon a
l.ko§§á8 98,5% át kil€vó ma8y& alyúyelvűek közöt! a társada]mi kii,
lórbsé8ek e8yl,e nónek - Löbbek közótt a kózoktátás háására, Vagyis: a
nag}€r adólizetók Pénzéból múkódletett kózoktatá§ nem .sökkeíti, há-
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n.m növeli t tanulók indúló esé}yknlóíbsé8cit, s c kártékony hátásának
mérléke EuróPában szintePárattan, A ma8yaiorszá8i oktatásPolit'kusok
közPéDzből társadalmi kórl okoaak, Egy friss tánulnányban c§aPó
(2oo8:75) ezt így íogalrnazla me8: ,,Á nagyar iskola neínz€tkózi mqték
k ] rnérve is kiemelkedócn szelekliv: V.nnak ázonban Európában olyan
orságok is, Például a skandinávok, amelyekben áz oktatás ncm növeli,
hanem léíyegeseD csókkenti a tanulók indu]ó esélykiilöDb§égeit. Mint
abogy nem c§ak obln orságok vannak EuóPábaD, mjní Ma9y.tótszág,
ahol a,,helyes" beszéd.]várásainak a lako$ág zöm. képtelen megt€|elni,
s ebből következő.n divik a nyclvi diszkrimináció, s az iskolák tartják
fenn s termelik újra a nyelvi aétye8yenjőileoségel (Kontra, 2o06a), ha_
,em olyáD országok js léteznek mint Nórvégia, ahol törvény tiltja, hogy
egy ranító vagy laná! megkiséreüe m%qá]toztátDi e8y tanúló bes2édét,

Nézzúk me8, mi töíléDika vajd.§ági iskolákbanI
Önók náian jobban ismerik a szerb he8emonista ncmzetáIlámi tó_

rckvúseknek és 8}€kor|átnak a Vajdasági ma8yarck számára diszkrimi_
Daliv kövelk hényeit, Á vajdasági nagyarok a Íel§őfokú oktatásbaD
1964 és l992 között sámarónFknál jóval kisebb a.ánybán v.bettek c§ak
részt, árnint ezt a cöncz lajos (1999: ]03) áltál idézetl Bodik és mtsai
(I994) á]talirt könyvbő| is tudhatjuk (lásdáz 1, ábrát):

]- ábla
voj d 4 s á gi fr a gy a rc k é s frj d as ó gi ft 49) at Iő i sko[is ók/ ég ete mi s ták

százalékos dtónydi

Á újdasági fusalok és a ujd6ági mgfu 6bkoü9ve&€1mblák
sázEkos a.áiy?, cóEz (l999: l 0]) rhpján

Az amúgy is aggasztóán álacsony számú mágyar diáknak ázoDbd
csak 59%-t tanuh ánymyélvén. (^ fctvidéki és crdélyi magFrok felsó-
oktatá§beii alulrePrezntált&iga minden szmPontból ha§onlít a vajda-
ság'akéfr.)

Á MagFí szó egyikja!úári cikkéM| tudom, ho8y az 1990 cs években
a szeíb oktatás 

"és§zerÜsítésd' 
Na8ybecskerckcn m.gtizcdettc á magyar

áltatános iskolal és kó7-éPnkolai tágoatokal, á íomán é§ §zlovák nyelui
tanitást pedi8 meg is szüntette (Magyar o§ztályok. , .), Á kisebbségi ta8o
atok,,ésrerúsitéséróI" sáló 1990. évi §zerb törvény és .nnakvé8rehái
tói Dyelvi genGídiumot követtek el (e fogálomhoz vó. skutnább-Kangá§
2ooo, Kontfa 2009), Egy júliusi hír (Az oktatásügyi tötvényjavaslat..,)
álról szóI, hogy a szerbiai oktatású8yi törvényjáWslát vissláléPé§t jelenl
a nenzetiés wllási ki§ebb§égeksámára,

A vajdásági má8yarok esélyegyenlősé8ét azonban n€m csak a több_

ségi nemzethq (araozó személyck, va8y a k önréle szelb tórvényelr
szábályok és intézkedések érintik kedvezótlenúl, sokak sámára hihe_
t.tlcnú! hango2hat, dc a wjdasági ma8ya.ok esélyegyenlóségét §okzor
csökkenti áz itleni má8yar ánF.yelvj nevelés/oktátás is, A ki§ebbsé8i
ínagyarok beszélt€ nyelwáltozatokról s anyány€lvi nevelésiPíoblémáik_
.ól számos kötet jelent meg (Pl, Kontra és sab1 §zeík. l998i sándor 200 r,
csernicskó és Kontr., szelk, 2008). A szegedról jötl ember kitik{jánáI
azonbaí bizonyára hitelesebb, ha sútó Erika (200ó) tanulnáqÉból idé

A úag}aróra nyeh,túkdnlryei a nyelmúlelés ideoló8láját tükózik,|
Á fejezetek után ,,Mondjuk helyesen]" cimú részek nyélvmúvelő olBs
mányok vunak, Kisebbségi h.lyzetben, amikor a magyar nyclv basz,
nálatának kotlátozoltak a szinleíei, óvátósibban kell bánni a nyelvmű
velé$eL, sót, á nyelmúvelésnek sokkat súlyosabbak a kdvetkezményei,
midt az ányaoísz.igban, Kúlónbsé8 van u8}2nis a Ejdmá8i szteDderd és
a magyaro.sá8i szlenderd kózÖtt,

l,,.]

A cél a magyúországi sztenderd elsajátitása, ho8y ne tívolodjunk el
áz anyáoíszági nyelvhasználattóL, Ezt a nézetet tükózik . tankónyveL
aúelyek éPPcn .zéíl Déú veszik figyelenb€ a diákok nyelwáltozatát, Á
tankön}v és a taná.ok is . ma8yarországi sztenderdet várják el á 8ye
rekektóI, holott 8}Ek!aí oég a pedagó8usoklBk i§ kemény munkájukbá

] 4 nyclvmúvclésól l{sd: sándor KláÉj Nyelmúvelé§ és ideo]ógia, I.: Uó szérk,
Nyel| n}xl9i jogók, oklatás, skgcd: |oYF Kiadó, 20ol. l53-2 16,
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kcíin az, hogy az Újvidéki Egyetem magyár taíslkén a Nyelvműv€tés,
nyelvhelye§ség kuízu§t telj€sit§ék. Ki§ebbségi ]étben, az iskolábán, rna
gyarórán a diáknak kudarcélínénye van. Azzál szemb€sitik, bogy nem
tüd helyesen bcszéIni, nem tud ,,rendesc.' magyárul_

(sűtő 2006r l3r l32)

Az máí ónmagában nagy baj, ha Wlaki ,,nem tud rendesen magya-
rul': De sokszor ezt úgy hozza a lanító !?gy tanár á lanuló tudomásá
í^, h y az íeléí egy anyáás§al, Az 3 tanáí, áki ráftrrmed diábára, mert

^2 
priúIé9ió.t íí!oú, pri|ilésiun helyaít, tíibihá-t mond h'rí, helyett,

előut-ot ínoná elóiúnfoz, tel|ez helyel.t, -raw neán aflkét oí kéldőí|
hclyett, valóslnűIeg nem tudjá, hogy esetl€ a kisdiák édesanyját szidja
á]<árállanul is, A kélnvelw 8)erínek ug}Mis nem.z.rl hasznjl ,,tjs,,l;
talan' magyart, mcrt ,,rossz mag}"r ember', sem nem azért, hogy bosz
§/Jnl\a lánilójJl, Lcy§7erűen ázon á nyélven be§7el. amelyfl s7ulcilól !
a környe7-€téb€n levőktől ne8tanult, A diákot letorkoló kijavító tanár
megszégyeniti növendékétj ázt a nyelvet, €setleg egyetlen szót bélyegzi
meg, amjt á gyermek éd€sányjától tanult, Ugyan€zt teszi egyébkéDt min,
den magyarországi taníó h, ámikoí a nyeliárást beszélő dlák mhk jél
kiiáütja ,ri re. Az ,,üzenet" úgy sál, hogy 

"rendes, művelt, igazi §tb, ma
gyar ember" nem patikó,| morlá, h^nem tomacipő,l, L]lem halasszuk-ot,
haneíí, halasztjuk-ot és igy tovább, Á tanár által megbélyegzeft nyelvi ala
kot vagy szót a gyeiek éde§aniától tanultá, tehát neki a tanító üz€nete
ú8y §zól, ho8y édesanyja ,,nem r€ndes, művelt, igázi §tb, magyar ember']
Az i]y€n tanár akaratlanul i§ _ szidja nóvendéke édesanyját (Kontía,
1997). ló] emlékszem arra az c§etre, adikor eg}§zer ma8yartanároknak
tartottarr elóadást arról, hogy a suksükölő ember nem ,,téveszti ö§§ze" a
felszóIító és a kijelentó módot, csuPán úgy ngozza a r végű i8éket is (Pl,
ant, halaszt), miní ahoqy a legmüve]t€bbek is ragozzák az ö§§zes többi
magyaí Igér (Pl. !ár, .srlál)- Ha a nyelvmúvelők nem t€kintik nyelvron_
u.nak, érl cl(mzaeró hl b ának n v iola a? utran !i!j4 Agil é, 

" 
s;ük Pp..,

hag Vrcla a2 ukdl !!i!g Á.gil mondálokat, akko;inc;nlarr okul im
sem, hogy kárhozta§§ák a Mí nost arasruk a búzát és a sdkséles, hog,
nost aússuk a búzál mondatokal, illctve az őket há§ználókát, szóhl ami
kor már ábban is megégyezünk, néhány órányi eszme.sere utáí! hogy a
suksükölő embeí nem buta, s nem is Pisil a sarokba, akkor egy magyarta_
nárnő elmondta, hogy ő ebben a Pillalatban értette meg, hogy mi történt
valójában, anlikor egyszer negyedéves egyetemistá konibe hazament a
fatujába, § kiiaűtotl. az édesapját, mert az §uk§ükölr. Hatalmas pofont
kaPott az aPiától, de hogy mjért, azt csak most értette meg igazán,
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szívesen idézném mégtovábbSútó Erikát,demárazelőbbiidezetekis
annyi vitátómát pendIt€ttek meg, amiból bőven kitelnc egy fé]éves egy€_

temi szeminárium, itt Pedig most tanévnltón vagyunk, ahol az érvelő
vitáknak nincs helye, Máradnak a kinyilatkoztatások a PulPitusról,,.

r) Miérl cél§z€rú,,feladni" a nyelvművelő,nyelvmentő cselekedeteket
abban lzértelemben, ahogy sútő Erika is ir rcluk? Azért, meít a Mágyar,
ország határáio kivül éló magyeok óhatatlaDul máskéPP be§zélik anya,
nyelvüket, mint a magyaroíságiak, Ez nyelvésze(i közhely, bizonygatni
is csak annak §zük§éges, aki §zerint a Tisza is Zentáíól folyik szegedíe, A
vajdasági magyaí ny€Iwáltozatokíól tálán nem írtak még annyi kön}ryet
és tanulmán}t, mint az erdéIyiekről, felüdékiekrő] vágy kárPátaliaiakróI,
de éPpen eleget irtak máí ahhoz, hogy a ma9?rorszá8i magyartól való
€lléréseket szisztematiku§aD és nyeb?edagógiai szemPontból helyes€n
hásznosithnssák az itteni mágyaí tanitók és lanárok Áz a tanitó vagy
tánáí, aki kétnyelvű diákjától azt várja el, hogy úgy beszélren magyárul,
nint az egynyelvű nagyar diákok, napról naPra rombolja diákja eséIy_

egyenlóségét, napról naprá nóveli diákjábaD a nyelvi kudarcélményeket,
s bárjót ákaa rosszat tesz (Kontra,2006b),

A hátfu két oldalán éló mágyarok kúlturális és nyelvi azoíosságairól
é§ kűlönbségeiről gyöny&űen ir Kontra Ferenc a Gifrnaz§ták: Magar-
oíszág. elejéíóIfogva cimő regényeb€n, ebből idézek (67 ó8):

,,Ezen a nyári reggelen láttám meg e]őszor a €§íkozott so.omPós or_
szághaiárt, a sokat eml€8etett másik oldáIt, ahova nenr tartozunk töb
bé, és alighogy átértünk, mindjárl ki i§ nevettek, mert megállapitottam,
hogy itt ugyanolyanok a házak, mint Laskón, A má§ik é§zrevételem az
volt, hogy a jugoszláv oldalon a rendőrség elleDőízi az átkelőket, mig a
tűoldalon a katonaság, ehhez i ő acélkék, illetv€ sPenótzöld e8y€nruhá,
ban, és hogy ott mégsem úgybeszélnek áhogyan a Magyar Televizióbani
tudtam P€rsze, hogy rni sem úgy bcszélúnh hiába nézzük ugFnezt az
adást minden este, mégs€m felelt m€ gyermekfülem elváíásainak eZ az
észlelhető különbsé8, Áttól Pedig nár a második naPon zawrbajöttem,
hogy a szaváink sem ugyanazok, itt ncín tudják mi az a cim€t, és a pa-
tikáról is csak a gyógyszertár jút az e§zükbe, arrót nem beszélve, hogy a

Póló és á trikó közti különbséget sehogy §em túdtam mcgiegyezni, meít
mi otthon mindk€ttőt má§ként hí\,tuk. Később m,fu beletörődtem, ho8y
az is csak jeleDtéktelen szóhásználatbeli eltéré§, ho8y nátunk a kertben
öntöznek náIuk P€dig a kertct lo.so]t&.

,Mikn érdekes, hogy a hátáron tlíl megőrizték €zeket a nyüá!ás,
szigetekct(, iegyezte meg egyik útitársunk, Milyen érdekes, gondoltam
ké§óbb, vajon miért és ki őIizt€ meg:'
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2)A nyelvi egység óhajtá§!, az uóna való eP€k dés vagy unak
hajszolása délibábkergetés. Minden írlv láltoratókb él, s kózb.n

P€ímánensen változik is. Éítcld. é9 fmkciója van annak, hogy a sza

Ladk iak másképp beszé]nek, mint a szegediek, Rafai Éva (1998: r87)

e8y dólgoz ából óár bó éítizede hrd)uk hogy szábadkíD nreg§zóii
tá6ként gyakóbbán használják a naga szót, mint szegeden, üszont "á
iclsr}_nek udEria§ formaként va]ó hasmálata §zéle§ rétegekben taiál

eLutasításra': Az j§ termésrtes do]og, hogy a sz€rbúl nem túdó ma$lf-
o6á8iak ncú értenék heg az újvidékitlepi Rádió ,,h€li tudományos

szenléjén€k következő részét:

'Nomen 
cstomenI

Kedves Hallgatónlk, szigmund }íojdovi.s dél-telepi szexolósus az

ero.ikus {antáziákat rejtő férnDcvekről lrt néháDy ligyelemre nélló ta
nu]mán}'t. Mai mű§óíünkban izelitót adunk az ősk€íesztény társadal,

nak férlineveinek §zexol€iai viz§gálatábó]:

Ilínos: Ritka férfinév Az őskeíc§ztények között áitalábaí á nágycsalád

vdgy a törz§ egy€t]€D féífr taaia érdemete ki ezt a nevet, még Pedi8 férfr-

tagja alapján. A tasbaszakadtak nyilvános veíscnyen keuelt a jelölteknek

bizonltániuk adottsá8ukat, rá, és megterm€it.égiiket, s aki közúlúk a
tegtóbb Katit tett kit]ával Katává, az kaPla a djcső lányos - illetve öske

íeszíény lá)szóláshan 
^ 
]óífo, ./tiíos nevet]'

|Napló. szabadebű h.tilap. szabadka, 1992, márcjus 1 1, l5.)

3) Egy vajdasá8i úág}!r embq nen altól lesz egy.nfu8u egy vái
dasági szeó emberrel, hog], ,,tökélcterri megLmUl s7éíbúl szánrtalM
fDciolingvisztikai kutarás bizoDltotta be, hogy í -ha ú8y bes/lsz mint

én, tókéletesen, dkkoi egy€tranguként bánunk velcd" áütás hmis: ámikor

cgy stmd!.d kiejtéssel s nych'tamal beszé]Ó amerikái nége! vagy ma8)z.-
orszá8i ci8i{ny telefonon éídeklÓdik, kés^é8esen beszélnek vele, de anint
meglátják a bőrszinét, nűködésbc léP az elutdítás, Egyébként ,lókéletesen"
megtanulni szeíbü (i8y, hogy áz egylyelvú 9zerbek is rzt higgyit e8y ma

8yarról, hory egyrytlvű szerb) sokak slmárá l€hetet]en vállá]kóás,

4) E8y vájdasági má8yar cnber nem aLlól lesz e8y€nÉDgú e8y ma

8yárorsági magyárra], hogy,,tökéleteseD' megtanul mas}"rul, Me8Pró-
bá]batjá, de nem fog sikerülni- siken€len§é8énck okú részben életkoriak
íészben a ryelvhasználatnak aláPvetóen tudattalan voitából fakadnak. l4
éYcs kor után már lehetetlen egy nlásik nyeliárás kiejrését tókéletescD

el§ajáLítani; ha egy wjdasá8i magyar közéPzárt é-vet beszá, s átkóltözik
Mágyárcrozágía, besldének ez a ,,Párasztos" voDása az €gyctld e vel

beszélők számára azonnal fulbe §zókiL
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5) 
^ 

vljdasá8i mágy.rok e8ycnjogúságá. eséryegycnlósége á maayar,
oíszági má8yarokk l akkor vdló§dhat mc8, hi a m.8}Eíorszá8iak és a

vajdaságiak cgyarált e8§zlbddulnakdttólázelÖítéletúktől, hogya ma,

8Fro6zági ma8y.r nyelv hclyevszéP, de a vajdasá8i ncm az,

Mutatis mtrtandú: a vaidaságj magyarok és szerbek közli €§élyegyen-

lőség akkol lesz jobb, abikor sZrbii s benne vájdáság demokalikú_
sabbá válik, amiko. a úai lregenonista nematállam' bcrendczkedés

átalákül valafui lhhoz hasoDlóvá, am't szilágyi N. sándórtol idéztem

-Az egyenjo8ú állanPolgárok etiikai/ítyelvi identitás aláPján létr€,
jövó különböaj etnikaihyelvi közösségei .sak d hozájuk t4tozó sze_

mélyek számábin kúlönbözhetnek, jogi státusukban nem, Mitldegyik
ctnikai/nyclvi kóZó§é8 uglaDolyad törvényes e]bánásbatr részesül]'

^ 
nyelvnek é9 áz cgységes, 

'helycs" 
besldnek.zonbán chhezvaló-

jábaD nen sok kózc van,
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