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,, N y elt, i aktpú di szlcr im inát:ió
kisebbséget sújt "

si on Rók zsksanha

ninclen európai

.,Nyelvi alapú di§zkrimináció nrind€n európai kisebbséget sújf'
Interjú Kontra N,Iik]ó§§)l

,,r\ll E11roPcan nlinorities suffer fron languágel)áscd
discrimination"

Ih.\c diys, §hcl lbc lxngüxlc n!h8, Lhc n]oraL arg!ül,DLs ar, nol cnonltl (o convnlcc Lhe mxjor

1§lomvcn,no|.yi,L11].nmoljl_YlJngxgc,dl,xtLoi,lh,j,]]roíln,c,lh,víhcoirhc]tlltri8c
ccr-.-,a n c -,ily tllel ln ll]clc i]n.í,ic§§ I t! to s,l llÉNcí! fu ,n,öy qucstjoi\ HoN,in hc

!nli, i]Dqlr ino]r,y LúgUx!. ü] {l]. sp..ili, conJjliois §}úl st,nlL,d 11] lnnr ,xn bc klcD,d

ljrc lrngLNi. dNú*§,, hngúíjc h.nllec,lhc lliiolr) lxdelu, llivc in thcúosi,ficcnlc §ly,

*i,g ii" L.t"",a*. url",,gun!..lo omj.\? lfus i: vl,§,,J ,n {h]s F]sl'í] Fufur,ai "gnn
rl. a-i*ipL-. ollug.rgc cco*;i.s] whil wc L,0\, ilrlur il] llrc mLnolity lrngMgc,Ju,xliü]

ir*,Irr,l,t-,rt,"".|u;.iii,."r,h..r]i(íi(t]an!!ag,l\\Jl]xld,!ld':ljoN,rúdlnoi,}!,iLlspcnJ
llf nii(trjry orl fuLjilN ftú tItr mjntrily ]M!úae, ,llucalion] \vllal is kn,§d,]n (l,, narlct

!xlu.s ind n.t njxrkc1 va]ucs (n i Dinorily ]xngU,gcl'lhc hieu]gc di!cr5i1] hc]!s,r noi 1hc

1 yaló, ws:a!r-nek lafüLl,e on, ailil Stdlhdbh KanTd\ soks,al kililjlell
,nis,eint d liisebhségi kyelftkeí klhalá, *szilYzleli2

Hát. eZ bi7tos. ez Denr kórdés, |Z1 leg^lább lqq' óii illik hnllri, '9] ben

]clcnl mog l\4ichácl Kraussnak a tanuhTánya i ld,sldge lblyólr,tlban,
'.;prr;n viirr is kcvcrt, A7óta a szakirodálom cgyre terebéIye§edik, 

^ 
1eg-

oŰimiStább előrejelzéSek sze nt a lóldijn levij hitezcí nyel\nek a lcle e]

nu,zLLrlebb,"r .lt, tallLlba,l Jl.," / l l n , n J e , , l i e l / : ck §/,J||r| , oL]'o-,l

, ,L n.m r, . nkr"l .iI1|lll 1\1,1 .,,l ,rr:rla r,;, rdrórz \ip\ l,,beIt||il

vt]'lmire.) E, perszc nem élil]t annyi enrbcrt. mint a laikus €setl,g goDdol_

hntná, anól szi sincs. hogyaz enberek t'elének pusztülnakiaz anyányelve

2 Menhyibek yál1o:.)1l a n!,elyoi,laíáshoz és a n),elyi sokszí]tűséghez lii,ő
dő ú;rony európdi szinlc a. <'núh eg} kir alízellben?

Kezdjlik a nyelvi iokwinűséggcl, Az Európái Uniiüan a nyelvi sokszi

nűségge] kapcsolatos rctorika. diskuízus ós esznrcli]italások gyakorlatilag

t,.,"-^,".:.lol.ut. o,,,,llflle l l, lo1,1, kcl"' \kl 1 ln ll,/l, ol\Jl / el

r',1ttip,", ,l,,L,r-,, ron., c_ L,?t]..h U"l, Lr'l11,," ,1, ibb"j mer,\d/,l,J
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!,es1:l:k Ta,rulókat v.sztenek, r,".,"iiol", 
"*,,.,.r.. |-,,ii,"tvesztenek Phillilrson Soki1 §7okoit beslólnr *"lr. l",o} rrn.rnili,i ko,ilr.s2ijkül

] líi l.hcl egl ,yelvl s.óció!isa ls gúzLla,,áEi s:c,lpon!b.;t Dlagasaniltkalhelijlé?
Az, hogyha a beszólőit if;gylik a li]bbi.k, ]logyha a bcszé]ői oly:rD gazdasági erőL. vonzetót ós h!ta]mal mondhlln.].

:il:, ,"k .., i,,": ,::]:, ;l ::_;::,;^"i],;1;ii;:]r: lll ,.,,o!iJll. olJ,ll l,, llo,,)l | \,|||^,n, , n,,,.",,"po",,r ,u ,t , tr,1,1 as\üJ e!éqz\eqt s\ lnll\ cll ltl, 1kkor,r, bl7lll§
lle"., i, 

"a" "i". 
..,," o! szivesen l,nul s\,édül,

1- Á./inglkiaüu., jdu,llge De D)ue !rc.he!i; o hldg,al triBal!úton)bun,}| ríiniha ,afuu1 kban?
N"l\ol l. l.,-1,1bb l(l'cl-|ln"\l, l/Jn,,.jnl elJ<lllr, Lc,,llnl ll\tl\el
Il:.l, ., _.,,:l1.1."' "..,},,,l,.ib.lúli ,J ";i;ii;,;,,l,,;, l: ,),,:l\ 

,lllc 
jn]nür.I nl \Il,Flllop lrJl A1,o, 1,r,"::t t,,.tu,.lq,., r ,,",,,,"

,:,:',::' ::l^' i,"j, 1.1l,, eIl|.o|,J,i,l lULh\.,,|,||l ,.,.",, ,,"**,,ro1\ llr \ l ol u,t.tol oL,,clrink, \íorur,\, .,ilrúJ , 'l",,.,, ",,r*,, ü
|:,r,'!.^,, ,]l',,,,,.',,,,JJj,'l./kíll,nJ, ó ln.na."." or, l; ,,r,l,",'.,\l J;7 llc|.1e,,h,t.,V,. nn\ll<, \\l,\".v.ln |,o!\ . ; :gy,,;t ' \,,,,\ ., l, 1, 1Je", ,,.,,"t r,, ,,,.,y",,t,' "oll,, jllljoo ,u,,,, ,";", 

",],,__,,"r, ]] l' 
r l u,,l J | /, ell,,cl, 1,I J/. r,"sy, n""or,,",',,','.l.i'll,\il( J n.'l)/.l<,\o| ,.,,,,ú^llb,, lJl,\ ".,:," ]y ,,", 

",,,,,r",i.-.ll, , n\,rn,,|_lb/n,\,,,'Jl ,, ,'\'J,/Llilnl l ,ó,, ]), |l1, ,,,A dnlly5 l,, ln( l lllóT_b,ln lln llll nc, k \,ln,,t,,,, 
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korletilag. vagy !7 rte senmi, Vin nyelven beliilid'§zkrnnináció is, nyel-
ven bcliili 1ingvicizmus is, szinle az arsszes európai országban. Ugy vannak
ezek aZ ellrópai társadalmak bcrcDd€zve. ll némel, a francia. l magylr. a

cSeh, az akárnelyik, kivé\,c ! DoNégol és az izlandi!, hogy mindenholvan
egy tóbbé-kevéshé erós és cxplicit standardnye]vi ideológia, ami leegysze-
liisílvc a7t nrondjx pt : r iiancia stándardot bes7ólni szép és hazafiiS csele-
kcd.t, .ilonkivi]l logiklls. esztétikus és móg tninden tnás, Aki meg ezt ncnl
tUüá, r? ncm ]ó hazafi. lleIn logikus embúr, a2 esztétik,us ellenkezőjéve]
1cirhrLó élményeket kelt azokban. akik bizoDy szépen beszé]nek franciáUl
\hn egy ilyen. a standard nyelv I'clsőbbrendúségét hirdelő, a7 iskolában
izt tinitó, mi|denkitól oh,alr(i agynosáS. ami mindenhol annyiía sikeíes
tud lenni N4agyalors7ág is ró példája ennek, dc nrás országok is hogy
norlnáli§ ésszcl fc]lilghálatlan, meíl olyan. hegemi]nia, a standard hege-
nrón;ája, llogy aki kárvallottja ellnek, iZ is saiál magát hibáztatja, nem az
ókel elnyolnókat, haneIn Saját magát Mil tnond egy szelenosétlcn nragyar,

.llllikor kijavitjik? ,.Neln így kell helyesen bcs7ólni, hanem ílgy kel] helye-
scD nrordlDi "^Zt tnondia. hogy,,]gen, sájDos én lt]doln, hogy helyteleniil
bes/ólek magyarül, |]ajd igyeke7ni jbgok," tla ugyanezt az embett enriatt
nem !eszik fel egv állásba, akkor is hailatnos azt mondaDi: _,Ilát, 1ulajdon

képpen, hlr ncnr \,ótcnék he]yesilási hibáká1, vágy há az ik€s igék ragozásál
lrclycscn hasznáInál]l. stb., akkor bizlos nregkaphattam volna az állá§t "
Telrál ő hel],telenü] bes7él. igy hát eZ azért fontos dolog, mcrl i nyclvűnk
aZ nagyo. íontO§. á ncmzct legfoirtosabb valámi]e, és nyelv nélkűl nincs
nemzcl Tchát aki á nyehet \,édi. a7 a nclnzclct védi. aki pedi8 a nyelvvel
cücl:ríu1 bánik, az pedig a ncnzet ellensége, porlaszlja a Dcmzctet. Mind-
eZ a híilyeség lnegta'lt' áz elnberek fe]ét. l0 lli]lió magyáíból l0 l]]illió,
l3_ból 13 így gondolkodik, íáadásu1 az óvónők, tJnilók. lanárok ezt lcr
]e!zlik gondolkodáS nélkiil. Kialakul cgy olyan standard nyelVi ideoló
gixi hclyzct, alnikor lnindenki egyetérr abban, hogy aki helytelenül bcs2é1

mag},aíül, mcgérdemli a sorsál. és cs,rk Dragára vethet, Ha ezi emberjogi
sz€mponlból né7enr, ez nagyon rossz, ha pedagóg;ai szeínpontbó}. akkor
ab§zolút csőd, hogyha nonnál paras7ti éssz.l Dézetn. akkor is, Mivel min
denki igy gondolkodik, ezótl aztán n€héz a heIyzet. meí vannák azok, rkik
haszonélvezói ennek a Dycl!i diszkíiminációnak, az e]it. ők élvczik ezt n

helyzetet, Vannak, akik cl§zcnvedik, de mivel l€ljes agymosáson mcntek
ái, saját nlagukat hibáztalják. es nelD az őket elnyomókat azért. anli Van,

5 r]agvon ús--an),lhtlk hdPiumkban a ny.lúrzck d léhlfelűsis kélt!'s[
hez,.l. dddilíl (hazzIiadó) és u s: Ilakliv (l.hseftlő) kétnvelv|i.slghe;?

I]a a7t kórdezi. hogy n nyelvészek hogyán viszonyulnak a kétlryelvűség kú-
lanrbi]zó lonnáihoz. és hogyha ea leszúkiljúk a magyaí nyeh,észekre, akkor



2l0 SDD] Réka Zasa,ul
ú elsó válaszoD az úgy szó]. hogy a magyar nyclvészck nngy rós7e kél
nyclviiséggcl kapcsol.tos ügyekben ieljesen nldalIan Ugyanoti,an tuaattan,
lnint rz utca .mberc. vaey a Magyxr]'udonánvos Akar]ful;r rninr]enkmi
Pll óké ArnJj ncln \^|,. \.|tsa nejn Ie, ,el,\ 

"l1,rr e'n"l\e,rz \ldde ,l1rJk,
ltki nyel!ósz. ncln nyehmúvelij hanem nyeh,és?, idr]ie ezt nyueodtan lchei
l.U,ld:rnl A 1.1l,llhh \Jr\ glj,r,n:]||\J|,o, rr;l 'orot,"lu,., ,r ,z nrat u
, \ lnéj ouJ,, l ll ollJh,l.nek. ,l k,il v-J\ l, J! do,,: ,lor. t., oo , , " epp, "1nyira ntdát]an, tnint bárki más Annak cllenéíe. hoe],.relvésr, ez;khe,-a
do]gokhoz aZéí nem éri, med nelJt kll.t]a ókcl Nenr ismer; i szakirodr]-
)n!t, Selnmi kulalási élmónye. hátiere nincs. usvanolYan ludatlxn mintbílki
l l, A/, 1,1,11,,l,é.,cl, er.l..,t./-,,,,,_,,l;,,, n,,,,.,| |\,,\ ,/ek,\ ,

egyctelrri diploInáJuk nyelvtudomáDyból. ós akik a kétn],clVűséget ktlrat]ák
Haczek után felt€s7ia kéídóst, hogy ezek á nyeh,észek hoqvan \,iszonvrrl;rt
,k,,n)-,\l,,"phe/J,lll"(,,|,,el(,,-,"",,,".",,t,o,,i,,,t,",.,rr,u,,tu
szilriilcg azt ]chet rnondan;. hogy a2 i pál, aki vat] ltl a KáfPl]i nleclencóben
llyen ln.tgyar nyelvész. a7 n]ind r hozzáadó vállo7atot s7eI€tné íavorizálni.
vagy néps7cnisiteni. vagy nagyobb téíhez látni itllni, 

^ki 
a felcscrélől b]ir

nl lyc o,1,il n-T,/er1,1 l ,,i \,,", nc|||^.,l ,lo,(",l,' . \,jó) |c,l :, . /o,r-r' \i',,elkeT,elhrl,, ho9v ,, l,Il J/. |.ondIJ cnk".-|e;n. - 1.,,,.u'n,r,,| l, jl 1k,lltrdl_1iJl m.,r,,,r,, k.n,,'r,.e,,,.re.r ooir ll nlrllr.eg
.r\e,I Jruú, |,/",clnbere\lle! lUldr,,iar r,hng1 n, .,,i/,l .mlnl

baj. ha a cigányok ntagyar iskoiába ]ámak Üngy".o,i.i,ton. lriszen olvln
rl 1.1 l\ J r., \l',, ho!v r |,,. oi, |.l/on " 

, ic|,-. ",, tot, r.u,,",t.,,,ll, l | ( l,ell, JJlP.|,Ul. i J lll|ec.Ik, l,,í'hl l,; l o"y \,lJl l, !l. l.cl, ol
a nrisikrá nézóponlot Váll, merl annviü clfocült, de azén ez "; 

jeile,",ij,
Ez nIézó|ontváltá§ azéft korioly doiog, Enlakszern arÍl. hogy Dóg '9l_ben
eg], é]\,onalbc]i magyar polnikus .2r az okos§ágot ludta nolt]ani, hogy nem
szabnd összelrasonlitáti az erdélyi Iná8yaíok oktaiásijogi hely7ctél;;ldáui
a magyá.országi cigányok helyzciév€l. hiszen, ós tllána iött vlllnüli esct Verő
,,,Iohj.,,f, \J,le n, nJI llhl.,ul mJ. n..,.,,L,,n i,,,,,,.,,,rr"]r,,,r.
,/,,ldc'\l, l .,,.-,l/enbe,,:l J,|,) ro,\/Jlt. g,ln\ J/nl-n

ó. k|"-t ?éILld oz ao-ó?di gak.l.\dlbon tgv at|d, enúPai !ijhhlési ncnl
:att, aki u hevindorlók kuhh.ájáhak na^,i ek éIelbe, ltl|iá.lához
eűlis.hésekeí lesz'?

Nen] hiszeln, hogy ván ilyen Ncm isnrere]n kűlönösebben az curóp^i be
vándor]ó kisebbsó!]ek tegDapját scm. és nlai helv7elét se. de h,] ké;iiinók
cll . ,, beV.l ,ljesJ- J, .l\o J/ 'enr.. hoe/ rlesn.,,.lcJn l\lllln ,1 ]]dll)

1, L re,-, l l|. o,, le,J lon)\.l, trl,,|,J I

nel... s a vósén valószinűI.g azt lalálnáDr, amit mosi csak vakon nrerklx.
káztatok: ott nincseD Európában probléln.r a be\.1ndorló kisebbséQ;kkel,

,,NJ-Plviatapú diszkrimináció nitrdcí etrrópai kisebbségcl $]j'' ]lt

nhol n!rcsenek bevándoI]ó kiscbbségek. vagy ha vannak. kevesen vannak,

Abbán a pil]ánitban, xmikor lófiegcsen vannak. akkoí ba] ván veliik, E2

ió] érezhetij M:rgyárcrszágon. a németeknól már évtizedek óta, :rz ango-

loknál rnost nrál két éviizcde. gondolom. és mindcnhol máshol is Ne r
his2em, hogy étdcmes fehcnn; azt a kérdést. hogy holvan r leg]obb dolga

az európai iisebbségeknck, mei1 valójáblrn ntindcnhol elég íoss7 dolgnk

vlrn, Lehei. hogy X országban 35%-kal jobb. mint Y országban, de a7 nent

cgy feltétlcni]iirigyléslc méltó helyzel Ez egys,erűen kijvelkezlk abbó]

ii-hogy abevántlcrrló kiscbbségek]ogi helyzete mcgIehetósen tiszlázát]an

sok szempontból. a különböző enrberjogi dokum§Dfumok él egyeb€k álta-

lában ncnr vonalkoznak rá]uk. Az óshoDos kiSebbségekrc Inég úgy ahogr
vonatkoznak, dc a bevándorlókra ne,n,

7.,4 k$ehbségi tl):ctyen löJLé ó okldLis eIósegilre, wgy háh-álla4d d

!öbbségi n|el v e lsd j á lilá sál?
Melvik oiizáeban'] Mert lehet ecy ors7xg o]),aD, lninl Finnország, éS l€

r,cl olyan ols)ág, nrint Ronánia, vagy Szlováki,. vagy Spanyolország, 2

v re, kteob,lci nv.lfI o] l"l,,,ro| ,dn .,"" Al\Jnyfl\el lcl",l lJllll,rl
n".ru.,^*zul-inar_,nn ó . A5/lo\Jk1.1 -nJ9\ lUkln\JlJr'\,olldli-
sa Úi.tosan n.g],,on kártékony, A rcmániai magyar aüyanyelvi oktatás leI-

tehctóleg majrJrlern olyan káítékony. mnlt a Szlovákiai, egyszelúen azéí,
mert az;k a tananyagok, és azok a tanárok, ó§ aZ a tanárkép7ós, és a7 a

nódsleriani kültúra. anli létczik s?lovákiábin is, mcg Romániában ls, az

pedagógiai és nyelvószeti szcmpontból reljesen elávult. és ezért káilékony
i,,"""r,,,i,r. .l"."lt nvelvi váItozátokról. nyelvtáni ökörségek,t t:rníianak

srb:. sttr Átölökitik;s fenntar!ák. ós él€tbcn 1aíják a lingvicizinusr, és

igv tovább,l'chát a ki§ebbségi ny§lvi oktatásban részesül az ósszes sz]o-

á;"i ,nagy^. gyer.t. aki magyat iskolábá iár mcg az ósszes rctnániai,

"tl 
,""gyu,: l.t;iet" .já. Rotnániában, de az az oklatás, irmiben részesül,

", 
.o"r) ,r. tatt"egi oktotása ()ly3n, amily€n, Elvilcg leh€t jó. l€hel rossz,

Tehái a nraga kérd;se azúrt nehc7en érlelilezh€ló. mert egy csomó változó

uan Lrenne, Változó az aílott ország, ámire vonatkoztathatom. és 3z ollani

nyeIvpolitikai helyzct, Változó a kisebbsógi nyelvlanilás, változó a tijbb_sé_

ginvelvtlnulás, Ezek óriáSiválto7ók. és ha ebból a kokték kikevcíem, hol

il},en lcsz. hol olyan, hol meg amolyan,

8, Hd n],elfi lcnez!! ól b.szóliolk eg,- bi,Dnlo.1 POlilikai bán]|onal nleg

talóiitása kaptsán. n.n,!n,e kówlhelő nlolnón az,urópdi !\,dko|lul,
hdn a hyil1 \\1gy a burkoll]1|(lll szubál\4,ás?

]s iS, \'an ez is, á; is. bóve , A lianciáknak vannak ti]rvényeik, iln€lyck
nvilvánoslk. vannak nekik. mondiuk 

'lz 
állitmignzgalásbin,l] hi!alalos



2l2 si n" Rik,'/,ul:k ,,|,

ulasilásaik. amik nenr ny]llinosnk, IIi a7.nlbcr elv klcslt belcolVas
.l &nncia nye]vpol]1iktir{rl §7óló clkkekbe. fcjc7etekbe. kiinyvekbc stb,
akkot elég haln.r talál ol}.tn utalások!t. olyan ltiig nvil!ános. Va!:v nem

" l]4nU.cl-bc" n\ll\,,n., L,jl Jl-U, .,ol d|||},, .lln,u L, r;ir,,rrirvrc
rium előir]a a lrancia diplomatáknak. hogy cgy n§m fr.ncii diplolnn_
láVal, \,agY egy kii]irnbózij .cndii. rangú cnrbcírel, búroktllávil,.kivel
vila riIycn dolguk !.n. nril],en nyelven beszél]enek Elő !an írv., tlogy
lchelőleg frlrnciáü1 bcs7éljcnek veIc, tl1l Ví]tlsrt t]dnak, nlindtnképpen
kölelcZő ncklk fran.iául beszélnii]k. tIa ncDr lchet a7 i]lcli;Ve1 l'rínciálli
bes7éIni. nrert lnon(ljük cgynyeIVii lnagyir. .kko. píóbál]rllak lneg. ha
ludnak magyirul, ha pedlg ncm. ikkor hi!,jlnik toImác§ol I]z egy oIyán
nyelvpolilikai intózkcdés, ;rnrr nem nyilvános. Vrgy csak ltlií]_neddit.
í,1,1r,ezcrrlrr llcl\, olno.n:l.ik,,ll1,1 lllcq^,|.\l.e.e.lj,,j,,,r". Ai
lnI lü.8,hU!\lllll n,,/:,,cl1,1-rl \c!!ilnk.c) \]l1,1 ,lUl, |',,|]lo/n,|| L|,_
,1bo/ú in.,ll \.|\,| , ||l|-c-et, , ,- ne(,\ ,.,\ \ i) Iol,b l j,,n.,||jv.,|\||!,,
\:n ncLik k],l.,,, l.,,l P. |l|||1L,||,]< Ul A/ .lcs/ n).llhl,rn,,l,jld
Vannak explici1 ó§ inlplicil §zabályok Az expliciiekel vis/oDylag könV
nyen 1chet nlegviz§8álni. az lnrplicil€ket Dcfi anny!r,l könnyii, dc azokal
scln lehelctlen, l]s nrost csak egy vá]lllIatró1 beszéllcm, 

^ 
Népsz.bad,

ságban olv.stanr n regqel, hoqv az Unii]bin lalakik clkczdtek bcszélni
arra)I, hogy lóbb o1\,nn esel !an, anlikor e8y uniós állimPolg.jr egy másik
uniós országban összei]lközésbe keítil a rcndijlséggcl, vagy nZ ugvés7_
ségge1, és ugyc, lr hatósígnak nenr kcll 1üdnl a lefogott cnlbcr nyelvén
A lcfogolt embcr nenr lttd beszéln; i rcndőrökkel az ó nycl\dkön, ennek
kóvelkczlóben:rz un]ós áIlámpolgírt egy máslk uniós álItlm h.tósásni
úgy bórti]nbe Zárjik, hogy egy szó1 neln bcszólt.k vcle, }_7érl nost az
t-lnióban l].ró1 kezdtek cl beszéln1, hogy e7i vlrlaholy szlbályozni kéne
Amllol VJ1,1L 'I.1 lílo,|,l'1.1 .e,ulJ,jP|,iel|.1,1.e,,,,/,,--./lo,y,,mJI
iIgy tóllénik, hog}, az illctó nem is ludja, Iniért tartózláttík le és hogy
mivcl YádoIjik, merl nincs koInlnünlkáció, qylkorlitilág csik üvöllő;_
n.\, xl\ol c lnöool.\]n ef\ ,lnll lcll lVc]!Il..l,jlk:] Au mlr dcn1.lppen
hogy a reDdin csinálhaila azl, amlr csiná1. nerl §emnlIyen szabá]y n.m
tilti.t. ho8y aZt cslnália, anrir csináL N'ncs explicit szabályorá§ a,Ia néz_
ve. hogy mil ke1I ilycnkor csinálni, mert ,t lizenöt tagállamíl UDióban ez
nctn annyiía volr problélná. d! nlost a 27 lagállámúban egyre nagyobb
igond Eselőbb Uróbb, gondolonl. leszvalamilyen s7abály. törvón),. és
akkor mn]d azt lchet Dr()ndani. hogy az eddig itn|licir€n lniikódő nvcIv,
Iol",kJl ,/i1.1 c/ lnoJ l|),,I e\nl .ll \/,lh,l,\o/J,l i. }J|,,ll l,,ib.t
mire cl Iehel n:ondani, Ligyhogy az exp]ici1, jnrplicil nr;ndic vln, mind
r keltő, Nyelvijogi szelnpontbó1 ilzl talán nreg lehet kockl7tllIni. hogy
.z a kevésbé jó. amikor sok az implicil és kcvés az explicit s7abályoZás.

..NJ-chi alaDú dis7krimináció mindcn ÉUrópli kitbbsógel sújl" ]!,]

ert i7 ilntlicil szabályozás sokkal nagyobb egyéni intcrpíelíció§ s7a

9, Mil|c s,eDV)nlhóI l.hc! egi, gyako alhailt!l,tl .\,e^,]nli!ikdi ili,|,
|ohu l ha 1 l3koDlsá!á l ne!|izs gá l hi, ki ] 1.| k"l 

"i 
?

L-rle kitiinő ranulrrrányok vannik Fran§ois (jrinnek is van il),en, Fgyediil

és társs7erzókkcI írt múvei, ott rés7lclcsen cl lehei olVasni l]g!,c1 m€g-

enllít§k. 2003 brn ielent fiega LunEúdK hni(\, Eúhullil)n úDr! th, ho?,
ra] t (:hal l I r lbr Regk,l ü l or lví j Dóli 

^, 
l,ű hgúd !!!s,

10 l'úl|,en s.erer! kaP11 r,!l\iler|e:élh! a ?lvgd:lusá!!fut,|'?

Velreljiik pó]dáui a Keiel c rópai oís7ágokll, scntnilyen Ne is tud.ják,

Bécsúlk;lelíe nem is tudiák.]logy !an ilycn diszciplina. Ilogyezzcllehct
foglalkozni, ludónán}osán leh€t foglalkozni. hogy mcg 1ehelnc rendelni

ilv;n kulatást Netn is tudiák. fogalmuk sincs rólx, Mo§l nrondok egy egy

szcríi r]o1gor Ha Ronránia hirtel€n a7t gondolná, vagy román polilikusok

azr qondolnrik. hoJay abból a kalasztrófából. inliben lannik. i kikccmcF

".,'.r -." rk l,,]zö. z"r,r ore rz lchc,n,, hoi\,l, oí,/,lt n"l\ l l!,l\/eliI
,],,z.l",,,_,, 

jzc,nr"nrból rr,cpvrz<lr,l,qt "i.,il"l,,p.l |lulll"/cl/c, ícll,c
iyóbcn,tz ugyi. aztjcI.nlenó, hogy nrondjuk. nregbi7z:tk F'r,n9ois (irinl,

hogy annl,i einberrel, arn€nnyiíe sziiksére van, cgyéni vi7sgálódás ulán,

;.]o'n egy 
'ioo 

300 oldalásjelenlést arról. hogv Dri van ebben az országb3n,

ei,",rlavasor Ezl Grnr nreg iüdná cslnálni, és kIszámolná, ho8y nó77ék,

h! ezt csináliák. akkor éventc cnnyi hxsznuk l,sz, ha ázl c§inállák, akkor

ólenle annviveszrcséeük lcsz, És a rolrránok rá]öhctnónek akkor. hogy mil

lLrdonl én, irrost hasbój mondok val:rfirit. l0 millí; eurót invesztá]rilk abb,,

hogy x Crin ll emberból álIó csapati doIgoz7on Romániában egy é!,lg,

ko-velkezii évben írjik mes czt i ]00 oldalt, ilni konkrélan neglnondja,

mli kelI csinálniuk. ós 13rolhlrhák a pénzl. a hasznol, a prol]iol, d€ logal
DnIk sincs róla, olyan buták. mint a magyilok, olyán buták, mintlr csehck,

olyan buták. mint az egósz régióban ln,nd€nki, Magyaru] ncm lche1 €rrc

v;nxtkozó anyágokal t.tláhri. Drer1 M.gynrors7ágc,n s€nki nem lbglalko7lk

nyelvi gázdasagi kérdésekkcl, Ebb.n iz országban szeíintcnr il),en ember

ni"cs, lia pe,lig va._ akkorncí, ismeíe, AITJ clrllékszem halválryan, hogy

roll a közgazJasági cgyetenrnck egy profess7ora, Fülel,s7áDtó Endrc, aki

a 's0-as cvetlen irt olyaD tanulmányokat, hogy.,nyelv és gazdaság", amit

a kiillöldón ir1 tanulmányok alapján és lllhon kórülné7ve iít, Fiilci,s7ánló
'95 ben halt nreg, lehál addig lalál ilycn tanulmányokrl. de azóla se, Nyelv
és gazrlaság kapisán rnagyir szerző állal irl, oha§á§rl érd§mes 1anullnány

lól éllekez€srajl neln tudok, }Ia lan, kivételkópp. egy Í)1Vasásrl érdenr€s

lanulnány, a7r biztos egy eídélyi szo.iológus irtá
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/l IL'h^1kl]na l.!d:áI!uDl dk is n: ii:l4i l:1.1,(k tto!\ l,!|lvl.L,
.. t4\ .. )., l . l .,l ,.,r.,.]. 1-1)L |l]- ...'.

I1Z sok mindcntijl liigg. lrerl c8v cóg lchcl ilv.n \,.gy olvln. cgyik crti.ulii. a lnj§ik 
'lzt 

gr,ánj. l]a egv ceg rá]inr ",., r.,Ú 
"r,,ar,ntj" 

n.nlir
ktltvltgttJniit]l anilkiil. hogy n cson]igoltisri ráitnli,,"r. pi 

"g" 
n,iy"r rrat

is. lrkko.a7 b]zlos nc l.g ráírnr cgy rargyarszrn s"- n ..,,",uloi i*n. H"
"l ,I J,,hD.l,,c,ll,,l..| 1| j,|,l|, ,l,, ,),ll

golni A7 bl71()s. hogv nrindcn jó knpl1l)lisli có{. lcqkisJb b;]aktclósórl
,, l.fn (ol |. Tl,,lllnl ,, ll|,| l l,, l,, ,rl,\ ,, 

".,l. .,., 
, *".,, ,"r,lrzrr',tr ,zcrrp,,,, ,, ,,,,t ,,,]cnc], l"I ,!L

hel gyil7ni irról. hogr,órdenrcs a kiscbbség;k n}c]\,en s,ó]nj. i kiscbb-sógi
!a,sár]ókho/. akkor c?ck Ilcg lo9ák csin:]i|1. nlcrr c7 a7 óí(itkiik Ili me,
l]gv !úiják. h()gv crc neln ó(lclncs pón71 ki!llcni. mcrl nlnc. iclenrijsógii dolognnk. akkor bi/losnn n.nr lagilik nlcgls]lliilii ttlcn ,rcnlponru;l
,, lr,r."r.r,r,nnl. , \c( \',,||_ lr,,c,1,|,rpr .

l.,,i\l{'L1,1l ,,\llcl,,,rd .r, rz ,\-| ||r, , | ,,} _,,|,|,n\
l,,i,,,,z,|,.z t,r:,} j, ,, l, ]l l ll,,,l\1,1 l l",:,\ (,,\ L ,c ,l, , l n\cl! l1l
i,,,,,,, " 1, 

1,,,J,,l .lj,,, l,.,,, j., /.l,,j, lJ,/ lo. j, l,,,|l J,, cl.
hqr,,',.!lll,|.l ;1lltr.,.,,,t,rt ,lz ,,lr\-,|,,,,l ,,l\(,c t,.|,,'ljlon.l',ll,,

,: .1,,',b 
" 
, rldr] i ,lrrrr ,1r \ ]' ,_l ll (ll ,.i ,",,, , p"l , ,,,"r 

",i"'denféle szelnponlokat egyeztctn€k. \,j]gy nem, \hgy sike;fe lUdnik villn'.,,.]/li- A\d'Jl, _|l|o/ k,,ne§| ,,c\ |,,/|]r-pl,r ,n,r or ,zr r "r,,i


