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m (lehát 1998-ban) ü újsíglivágiisokat nő7i, úgy tiinik ncki. niutlr! egy másik

.,ccrcDcs& l9ó2 óta nagyon sok változotl. A hajdan 95 §zizalékban fuagyar
íe!]2e'iségú községboD tna alig 47 száZaLék r nagyüok aráDya, Az asznnilácjót
csendbeú é§ alattomos módon úzal is segítetlék, hogy a fr]ut Nyittihoz csalolák, de
a kcg}clemdöfésl a nrlyar iskola bezáúsa adta meg 1977 be["

Ez az a§ziniláció 1óíénct clég potrtos, csak az uem dcrü ti bclólc, ho$/ nilor
vo]t.z a..lrijddn", dnikor a falu lako§sága 95%_bán hagyrr volt, A népszÁmlá]ási
ad.tok szeiiíl l900-bán volL á legmgasabb a gerencsér] magyüok úáúya: ekkor 1057
1akos 90%a volt mgyú úymyelvú, A 2001 cs népszánr]áláskof 1753 ]akosl
számláltak óssze, czcklck 32,7% a va]lotta magát magy ncMtiségiítrck, óS 3ó,5% a
magydr aDyanyelvŰDck, A kél ctnikM arányáruk mcgfordulása csak úszben volr u
ass2nnihció halása, 1990 ütán egyértelrnúen sZerepeljátszoú benne á s7ubuíbauzáció
js, a nyjirái szlovákok kiköllóZé§e a városon kivúli hegylábi óvezetbc cráhii200]: 58_
59),

Az iskola bcárását a cikk fönósc. Máli únj jgy Dcsé]tc cL:

,.Az unokámat akkoT íratták volna cl§ő os/álybi, de csak !égyen volt*, és azi
úondták,;lycn kevés gycleké.t 8em le]rct cgy iskolát lenntartmi _ cürtókszik vissza
Máíi noi. A nagyobb gyerekeknekis á1 kellell nátkozni a §zlovák os,.tályokba, Hiába
tilt kozi.k ! Szülók, akkor selmit sm tehetlünk a felsóbb döntések ellen, A férjemet
na8yon búlotta . dolog, mindig csak azt mondta, eró] csak úok a fragyú sznlók
i,clcinck akik szlovakba LEtták a gyerekcitcl, szókimoldó ember voli, sokíak
a szcmébe moDdb, hogy cladta a anymyelvét, és násokat is örökre mcglosztotl ü
iskoláLó], sajnos. iga7á lelt. mert a2 l989_e§ lórdulít ltíD hiába próbálkozott
a polEímcstennrk a7zal, hogy legalább e8y órában tánitsák a magya. nyelvct - ncm
vott érdeklódó, A kisgyerekek s2ülei szlo!ák iskolába jáltak, na8yaí ólodd sincs,"

Tchát 1977 bc! bczárlík a 8eroNséri mgy iskolát az alacsony tétszá]m
hivalkozva, a nagyobb gyerekeknek át kcllett iratkozDirLk a szloaák osztál}okba, s
]990-ben már érdeklődők híjá. minlmális magyartanilá§L seD l€hetclt bcvcz9tni, Azt,
Mj 1977 ben Nyiüagermcsérben lórlént, agyüu] igy hilják: ly.lvi gcnocídiun az
oktltísban (láSd Kontra 2009), A nyclvi 8enocidium deíuiciójál ú ENSZ legtóbb
tlgál]ma clfogadásra javasolta, Mikor a IL világháboru után a nyelvi óS loltun ]is
ge.ocidiumot Djnt Súlyos cmberisóg cllcoi búncs€letményt cgyüit tárgyaltá,k a 1iziká
néPntá§§al. E szcrint .3DMk a megti]iisa, hogy a csopolt a mildcmapi éliDikczésbctr
vagy ú i§kolá]<ban nyelvét ha§hálhas§á. vagy hogy a könywyo.rtltá§. il]ctóleg
a kadvórytctj.sztés a csopolt dyc]vén tórlónjór' nyclvi 8enocjdiu, A kérdéyől kóZel
800 olddas monográfiát publikó]ó Tovc slot!.bb-Karyas (2000) Szerilt kiilöDós
Nyugaton éplcu az oklaúsi reDdszclek a nyclvi 8elocidium vógrchajtói, Mindig
vannak olyan óvodák és iskolák alol az óslakos vlgy kisebbsógi 8ycrmckck mol]ctt
neú állnak olyan kétnyelvú táíárok, akik hivátálosrí hu§^álhatnák ! g}emckck
nyelvél á nindl)mpi oktatás és a konúunikáció eszkózekénl. Ez ugyánú, mintha
me8tillaník i kisebbségi nyelvek használatát ú iskolákbán, Vályis: am]kor
A atrydyelvú gyenlek csak B tMyelvű óvodáb. vaey jskolába jáíhal, migyaón
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amikol cgy állam negilos7l egy gycmeket az úyúyehen törtéíó iskoláztallis
]chctósó8étó], akkor qrelvi genocídixmot kóvet el,

Gerencséúen 1977 bcn ne8fosztottík a m.g}ar iskolásokai
a tMyelvváLasáás jogátó], bezfilák a mabTú Lauyehú iskolát, az akkori
ál]a!üatalo1í .yclvi genocidiúot kövctclt el, Az á]lanrok ezl JzéIt tchctik neg
kóMyen, neíl ü oldatóshoz valójog cnbcd jog, de e anyanyelvú okatáshoz va]ójog
ncMctközi jogi &1clcmbc, rcm ú, Égy koébbi konferencián, ahoL ez a mondatóm is
clhangzott, 

^ndrásy 
Gyórgy (2009: 1358 1359) fontos gondolatokat i]zjn ehhez

a nrondátonlroz. idézeh: .!9 kjcsi! poltosiíúi kcl]ctrc ugymis ezi i ]djelcltéSt:

'nincs 
./i9,!./ enbcri jo8unk !z anyanyc]ven való ottatáslroz(, Az Dóg cgyáltalán

nem biztos. hogy DfucS cDbcn joguk hozzá. AZ eúbei jogok gyani§ nefu attól
vaualq ho8y ú ENSZ elfogadja óket. va8y ü Euro!. Tfuács, lagy valmetyik
nehzetköZi alkotníDy. Az emberi jogok crkölcsi jo8ok, noúlis jogok, felij1 vmak e
állahi é§ a nemzctközi szcFczctek törvélycin ós joga]lotás]ítr, KövetkczóskóppcD
bárki értelmezheti őket. mnrdetr ember. pcsze a törv@yhozók is, dc Dilcsen ana
gMci., bogy e,ck az embcri jogok, amelyeket eddig elismeíl€k, ki{ogástalan
étlc]mezésci a Látlúiatlaú embeíijogoknak, S ú éí véleúényem z, hogy elég zűíiis
anyelvi embc.i jogok c]jsmerésc a jclcnlcgi ncMctközi és ncMcti jogb , Igen
peBpektivikus 1,!iatá6i !ályák nyilnak, ha úoD kczdiilt gondolkodtri, hogy vajotr
rdd.jén vaú-e. ho6/ jogünk van ugyan a vallás szlbdd gyako.]ásához, dc ahhoz núr
niDcs legalábbi§ njDcs e]isN'l1 cmb€ri j oguDk , hogy a sajái nyelviintö! gyakoroUuk
a val]á ,nkli, Vagy lajon rendjén van-e ú, hogy van cDbeú jogunk
a vólcnótryün}üöz, . kifejezéshez, (m.k a sabadságáüoz, de ü nnr kissé kérdéses,
hogy vajon vm e enberi jo8xnk nindennék a saját lyebiin}ön való gyakor]ásáüoz,
Te]nít ful kel1 tcnni a kéldést, nogy kcliőcD kohcrcns, kc]lóc( kövctkczctcs óS

elleútmondásfiente$c a jclenlegi eBbcrj jogi iogalkoiás aká. a neMetközi, akár pedig

Az iskolabeznrásoknak é§ _ó§szevonáfukía]< fuanapsíg küIönó§6 nagy divitia
\Jn. v ll)cll "lcjol,dl nep./ei,io vd$ c\al mcgma$aUó ragjJl e§ ti
pó]itikúsok leginkább a 8udasági ésszcnjségc Srcktak |iwdoai, Sokszor úgy
édelnek, hogy ú ̂

áóF,zelők 
!énzét nem lchet ráfizctéses, kiscbbségi tmlyclni

oktatáya púüolni. Az ilyeí éwelé§ azL a képlelen§éget i§ állíija, implicite i]zonyosán,
hory a 1dscbbségek, például a ú,e]Sziek az EgyesnLt Királyságbú, fuagyaroBzági
roDánok, vagy & Szlovákiai m_qyarolq Dcm tizcbrc]< adól, Ha cz i8M ]eme, a]dor étr
bizony ms}on szive§en lcnnék szlovákiai magyar,.. valóiábal üszlnt u a lrelyzt1.
hogy a szlo!ákiai nragydroknak n §zbvákokéná] álacsonylbb , iskolázottsága. amint
cz az 1, ábrón jól lítszi]! ligyis: á szlová]< állm ú8y van bereüdezve, hogy részb€n
a *jscbbségck firfuszirczák a tóbbség oktatását is,



l, ábía: 
^lalfokú 

ós fclsófokú végzetlséeú Da§arok és yloválrok szlo!útiábm 200l bcn
(fonás: G}aügyik 2006: 54)
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Az öszlákosság ó%,át kitevó fimorsági svédajluknak dncsenek olyan
llobtóníik, nint ú ósszlakosság köz.l 10% át }jlevó szk vákiai Bagyeokmk (lísd pl.
Mi§ad 2009, Vincze 2006. 2007), ami azát vm, mert Miro§láv Kusy (t99ó)
szakkif€jezéseil jdózen Finnor§zág a lolgáúi cgyütté]és szabályái (angolut lrr."/e
oftiyil coqístence) szeíi,]íberúdezeLt állám. szlovákia viszolt ú állaúalkoló ncmzet
fclsöbbrendiisé3ének (Prü.iple oJ superialily óJ lhe slale-íamiw Slayak kdíion) eIle
a]adán nűlódó állam, }lo8} a kisobbségi i.myelvú iskolák bezáráSa a,,8azdasági
mcio&litása, illetve kényszenbég.e" való hivatkoássaL neúyire a]aptal , ho8y
pél.Líul olyu szegény oís?ágban, ltmilyen Ronítria, a kisebb§égi tBuychti
felsőoktat]is lényegcson kiterjeszüető lmne eg/et]en romátr lcj többLetkiadás nélkú] is,
aá többek közólt Szilágyi N. Sándor (2003) kittjnó taNéoyja\"slatar is bizoíyílja.
Emck ismerteté§é.e Dost sajlos Dincs időn, de javaslon. iogy ]rivják meg Szjlágyi
profcszod Nyirrára, c§ak ne váianak vcle a következó kerek évfórdulóir!

r Tó,é,.y .E ehikaí és nlelvi i.Ienlr^sol kdPcsalalos ja!úl,Jól, futanjnl lz elnikai és fel|i
lí.jz.n,éEek nélíá fos és harnoni]us eEfüllélésélól, Ez a löNéry,tclvcz€l a jogec}mlóség
kóvctkezeLes alkdmzásán 31a!ül, a ,,Lisebbség" szó etó sen aordul 6cnne, lagyis ez
atóNénttdvezet nenr kisebbsógi jogokról, hanen eúben jogokól 9ól. A ,,kisebbséei
jogúkól" slóió neMet}özi szclzódNck. cgyezmónyek, nenr beszéhrc ü ezckt.I kapcsolJtós
lúádá&IóI, látlratóm *edményetlemek bizorytltak u clmúlt kóz€] egy évszúadbar! czérr van,
h.gy szilígyi czla hibás eondolllíendszelt ki sz etné dolr(at]ni az abbron
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Arni á dolgok tisztá! lcnrzetközi jogi és nyclvi jogi merilúít ilteli, a pécsi
jogászprofcs§zor Andrássy cyörgy (20t0a) íefuég kimutdtta, hogy íoha ü ENsz
t]úberi Jogi Bizoísnga iía a követ]GzLetésfe jutot!, hogy . megkil]öDböztctés Lilalúi
kiterjed a részes áümok egészjogalkoLís a ósjogalka]íazására, liDcs lyona ánMk,
hogy valaha is megvizsgálták volna. ho8y mit is jeLdt ez a tilalom az ál]afuyelvle,
va8y az államyelvck számá! vonatkozóü. Andtissy öszchsoDlitja Fiúnoszágot
(mclynek két or§zágos hivatalos lyclve vú) Sztoviikiával, § fregállapjtJa, hogy
FnDor§ágbaú egy lóíényhatóSági teíúLelel akko! Dyilváníanak kétlyel9ivé, !a a

lakosságban vrmak fim és svédnyelvúek ]s, s ha a kisebbség legaLóbb 8% át alkotja a
lakosá8[ak vagy s7áma ncm kisebb há.onczer főnét, Szlováki.iban (ahol egyede!
hivata]os nyelv vm) á magyü tryclv akkor seú élvezi a hivatalos nyelv slátuszát, ha
cly lclepúlésen a nagyar myalyclvüek aiinya meglaladja t kitencven száalékot.
Nyil!ánva]ó, álütj. ajo8ászp.ofesszor, hogy ü lchctetlen. hogy mindlót olszág betartj!
a nyelvi diszkiminációlak a polgári és po]itikai jogok n@etköá c8yczségokmánya
26, cjkkében mcgfogalEazott tjlalmát,a

A gerencséti Szülök 1ilhko21ak 1977 bcn a magyar iskola beárása el]en, vagyis
áz ó gyemckoikot a ]ratalom rákónyszcrítette a lMyelwáltásra, A gereúcsdi
nyelvcse.e tcháí nom óúként s da]o]va Dyelvet vílLó mgydok D}clvcseréje, hmcm
kiilönböó kéDyszerek. tóbbek közt oktatáSi nyelvi genocidim követkeménye, Vü
azoDbe olyan helyzel ]s. amikor a magyarok tapinlható kéDyszer Délkiil. sz]nle ,,öntént
s dalolva" veshek reszt a Dyclvcserében- Ilyesmit ir1 1. Tóth Károly (2001), tDiutáí
szülófálujnban, Vághosszúfalubar fclfoghatatld escmónycke1 tapasztalt,

vághossafalu 2000_ben neú volt kiszo]gáltaLvá a latalom kélryc_kcdvének
eLtekiltve . tágabb szlovákiai kómyezcttól, A vjzsgálalot mcgclózó évtizedbd a falu
önkonnáDyzata c§u|i mgyfu lcMeti§égq 1agbóL á]lt, újjáalakul1 a bagye is1@la,

nFgya paPja volt a hivekneL s mégrs eLkezdódött a temé§zetes szjmiláció.
cgyesek §zen fóltdtózlaüalatlalul. A helybe]iek szerjnt éüékelheóen változik a falú

A mgy lakosság száúí1a ]L vilá€láboru utáni deportálás és ]akosságcsere
nem óliltcttc. mert z egész ftlu reszlovakizíll. V a falunak mgyü és Szlovák
iskolája é§ rúgyar óvodáJa is, Ami ezek utnú szinte bihctctlennek tűnt. u a kövctkező:

,,A Szülók ké.ésére 2000, szcptembctől áz addigi mgyar óloűbaú szlovak
íyeiű osztály nyíl1, amire eddig nem voL1 példa, Mi dez mak ellenére tórtént, hogy
a szlovák Pánok é§ szeíezetck je]enléie t falxbú clclyé§zőúek mondható, tgdz,

ugaDebben ' idósakbú a magyár szeúezctek, fólcg a kuLlúális szcN€zeLek
a]rtivili§a is szinte a mlláv!] volt egydló." (Tóth 2001] 8)

A közséq 88] ]akosának 75% a maEyar, 25%-a szlovák, A mlgyú adyatryclvú
takosság clóregedőben ! . miközben a §zlová]< úyúyclvú szülók dínya jclentős,

a szlovák aúyanyelvú iskolások alinya pedi8 magas. A2 iskolaválasztiis aTányai

aszlovák felé billentek, lásd a 2- áhát, (Nyilvánvaló. hogy Ia a Dag]arok és

a szlovákok életkori mcgoszlá§a amnos, s ha á Mgyü nók és a §zbvák nók
lemékelységc azoDos, s !d nindkót ncm7i(iség) a gycmckck anyanyelvével úonos

1 

^]rd!ássy 
újságcikkét ilt csd{ Mgyon vázlatosd, eln gyolbn jsF€rtetem. Á rószlcles kiiljté§

Ndomúnyos folyónatba a nyitrai jübj]eumi konf{e.cia üLnr jclürt mcg (Ándósy 20 l0b),



tmyc]vú iskolábd irlLj! gyemekei| at&or azt kcll vámu.( hogy aZ iskolába keú]ő
gyemekck 75%-a magylr taúyelű, 25% a podig sztovák tannyelvű iskoláb!

2, ábla] vághosszúlalu lakosaiml anyanyely€ és ifinyelv!áldáása (foíís: Tóth 200])

AtrJ,iDelv ós bo|yclw?lalníj vágho§ZúlttLub§,
(Tólh ?00l: ,0, ], §íúo lllP]áí)

Az 1980 d években még clkópzelh€t€lLen vol1, hogy egy szlovák dymyclvű
menyecskc vagy mós b.telcpúló nc t!trull volna úeg uonnal mgyúú], Húsz éWel
késóbt a lrcl}zci gyökcrosc! mcgváftozott] a nagye elsajátitása me8szűtrt kövctclmáry
lcnni, a mag}a csalóúa bckerú]ó szlovák láíyhoz i8edik a.salád nyclv]rasaálata,

Az elnikii álalakulás mgydázilít Tóth Káoly akkor találta neg. amikór
i falu mindd egyes házt!.lását tiizetes vizsgn]atnak vctettc a]á. Kiderúlt. hogy a lakotl
házak 399/" át csak szülók és nns/szülők ]!kják les7ámázoLtaik nélkii], s u ő
többségúk iS Dagyszülö, A község telkeilek s !áziilak jelentós reszót árutiáIc Az
ctnikai pe.cmvidéken fekvó vágho§Zúlalú számíra ez Mén fmycgctó. mort a közcli
fejlódó s gúdag vá,os. Vágsetlye sztovák többségú, s tcrjcszkcdésének egy]k irányt
éppe! Vá8]rossáfa]u, A 3, ábra Mok t a hiakat mütatj! r tr ajdono§ok nenzetisége
szerint, molyokben cgyedül ]aknak nagyszülók vagy sziilók,

2ló

], ábF: sajit házukban egyedúl t.kó nagyszülók ú5 szúlók nemzeLjsée szcinr (foíö: Tóth
200]: ]]])

"*-.Ál

srill l,llúbí, .gyedüt lltó Yághdsá

Jól láiszik a háta]nns án),talan§ág: u egycdül hkó idős nragydok tízszeí
myid vaDnal, Lninl ú e8yedül lakó idős szLovákok, Es ilt rnost óhatatlúul belépnek
! liaci l,jnyezőL Az idós cmbeTek eLóbbrltóbb mcglrá]nák (a mgyarok is, hisz úég ók
sem élnek ö!ökké), utódáik pedi8 cladják a !ázrikat, uoküak, akik a tegjobb árat

kináljík, s ók tiljku§án a tehclös vágsellyei szlovákok ]tt tehát spontlíí piaci
folyMtok jndiLotlík be a falu Dyclvcseíéjél, úem a hcgcmóü ntretállam kiscbbséget
elnyomó lolitikija. EZért va4 ]rogy Éa eír na€yobb aiinybú váldzlják a szlovák
nyclvű oktdtást a falubfu, mint út a falu tryclvhasmálatn indoko]Dá, s e?é.1 otrdja

Tóth Károly (2001: l7). ho8y ,,ncm clég csupáí ü erósz&kos a§§ziniláció ellen
kúZdeni, A latékony knebbségvódclcmnek a fuészcics asszinilációs folyamatok
mcgféke7ésére. ]Lletlemc8állítisára(is) kell ióD)lüia."

Az cddigiekben aZ erősz.&os as$znniláció egy !éldájál (NyitragercDcsá) és

anem kcró§zakoll. spoítá! assámiláció egy póldájál (Vághossafalu) láttuk.
Ha,mdjkkénl e8y olyu esctel veszek szcmügy.e. ineL}íöl , magyúoBzáer
kivülállókdf len hrdom eldönteni, hogy aZ sszimilációbú nekkora szerepe vú

j 
Mondh!fu,ím igy i§: l,elr,,i n/ga]*J,/ nem ludom cldőtrteni. Meí hlr a Liilhani hdgtrak a1

is divatlra hozták a MaeyaroBzágsal sDnszédos oBzígokbú éló óshonos na8fúot
ítglev9zésére c8ycs nydvillilóL s na drávaszógi rokonon &r&,,i m8yí, .knor ezen

vBbdna szcrinr én csak belhúni magyrr lc]rcteL I§ú, szilágyi N. sándomak (aki neú
polnikus, csupnn nye]vészProfesszor) más vólcnénye !!n: szcrintc a l0 millió magyarorsági'"ayu 

^i"i 
ma". li 

^agyar, 
mcrt]rogy Kolozsváról, de Újtsyvemekúl ntTc is ók

! hatáon tú] 6lá!Btók, s ráldásul n.gyúok is.



Kózisnen, hogy a ielvidéki fuágyarok száEotievó rószc ncD ól a magyar
uyaiyelvi oktltás jogával é§ lehelóségével: tudiuk. hoby a mgylr szülók körülbelül
egynegyede szlovák taúyclnl iskolábt íral]r gyernekét,,s eZL i §Zlovátoktól átvctt
énrúdszeíel indokolja" (Lmpl 2008: 1 l 8), vagyis: nm jó. ha magya. iskolába j á!
a §/crek, mdt akkor nen tanul meg szlovákut és nen fog lLdni érvényesú]oi,
Erdélybc! is haso!]ó a helyzct, Sorbán Angetla (2000) tmulminya áíá is lfiyt derítúl,
hogy a romáu tmyclni áltllános iskolába járó mlgya vagy vegyes csáládból
s7áIr]wó gyem9kek c8yhamada magyar nyclven kczdlc a 1 ulást (óvodq I IV.
os,tily), majd eZ után íratták át 9zúleik őket.omán tagozat.a, Kár]rátaÜfu is több
helyen (pl Nagydobrooy, Verbóc) előfordül. hogy á korábban magyar tlnnyc]ű
isko]ábnú i helyi magyü sZúLók kóFéDyci .lap,iá! inditMk e fuagyar ntlleii ukrátr
tamyclű osztályt is,o Foltos mcgjcsyczniilk, hogy cmbeli jogi szenponiból nen
LáIá]hatu* scmniiyen kilehivalól abban, ]rogy például a duruSTrdanclyi magyúok
jeleDtós .észc asszimilációS pályáía áuítja óvodás korú gyennekcit, amiDt czt a 4, ábn

4, ábra: A dufusz€rdan€lyi lakoság ncnzctiségj ,n.goszlása. valamint !z otlani óvodísok
negoszlisa anyanye]v és lálnyclv szeÚír

A2 ilye! esctekbcD lcm a többségi neMe1 áital miikódlelet nyclvi gcuociüum
okoza a magrarok lolyását (}isz a magyd sziilóknck vm lehetósé8úk a tánnyclv
,ncgvá]asáásán), !úem a bizon}áú jó sá!déL!, dc a választásuk kóvetkehényeit
lelmémi képtclcn magyar szúLők, Es ők sokan vannák. nagyon sokm. Puk}ai László
(2000, l]n l t') rd.,lobó' §/c re./(llem J ., ibml,

^ a{m(5Lv lsr\5n szcmlL)cs tozle\<, ]noo lgxlzlUs 5
. o\(, . nJ3rJ,o..o",!11j/]J-J'fu9 ,/, pl.mbc,24,
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L l t. !if<rs/üJ DuiJ,trJú(|!!n 1loíx l] §zo.

u]

j ábra: Nóhány s2]ovítriai tclePülés magy lakos§igánlk aránr. ns a nae}d tmyelvű
istolábajinókarány!

' 
A lcl.puiés mag}[ b}o$fua % bú

aA/ Nl§ f lddo szruaLol %,báj.200] ben

okibajíró bnulók íiiya 9'" b

S] tnabb,Kangas (2000: 502) szeriíi egy nyelvi cmberi jógi úyilatkozatlak
toL]bek közótt aá is tdlalmaniá kelcnc, hogy ,.nindeí anymyelv cscre óukéúles
(bcleeíve, hogy ú űintetLek tüdaiábaD vamk aZ myeyelv csclc iosszú óW
kö!€tkezmélyeinek js), nem kerószakolt", A dünaszerdüelyi, galántli, nagyödémesi,
per.di Slb, magyar szúlók dönl€sei többé,kevésbé ónkétrtesek, de ncn áIlíllratjuL hoay
a szülók thztnbú vamk döltéseik hosszú tóvú kövclkczményeivel- EZk a DagyaT
s7ú]ők nem ludjái! hog) ludományo§ vizsgá]atok igazolják, hogy

. A kisebbsé8i 8yormckcknek csak az után (kicDelés lólen: K,M,) sabadna
nem úyányelvükön (óllmnyellen) t itani olym inLellekluóLism és Dyelvi]eg igéúyes
tánlárgyakat, mint a tiJlténeld, termószettudomány vrgy mtematiká, hogy nár 6 va8y
7 évi8 tanu]ták aZ áLlmyelvet tattárgyként, s ftir 34 évig tanullak köMyú
t ntáryyaktt is ezen t nyelveD.

. Mennél to\ább ta1 az anyinyelve fo]yó tanítús/tfiuLás, mál jobbak ü
§cdmények. A laMyclv a legfontosabb bclblyásoló tényezó az iskolai sikerben.
atanülók l,iíSadalli h.lyzeténél is erósebb a haÉsa, e*rt a k]sebbségi Dyclven lotyó
oktitáslak ]elrel a iiúsadalúi egyenlósógct elősegitó lratása is,

. A gyemek által nd) ismet1 nisodik vágy idegen nyeliln megkezdetl okatás
úegatjv srccio-kultüóli§, pszicho]ógiai és kognitiv batásokka] játr, Fz roígálja a diák
önbizalmát. túuLással bp.Sohtos atlilűdjeit, S végső ,oron gyeDge iskolai
eredményekhez, rossz csctbcD osztályjsmét]éshcz i5 vezeLhct,

. A2 L]NEsCo 2003 bú kiadoll nányelyci (Educalbn in d üullilinglldl warló
szcliDl ú anyaiyclvc! folyó oktltás alápverÓ.n fontos á ke2deli oktatás és ü Ímj-
olvasni túu]ás szemDontiából; a diákokat d l€hető le8hoszabb idcig ldvánatos
anyúyclven folyó okhtá§baú réSzesitcnij s minden Sziltcn támogatják a kér va8y



többnyclvű o}taii§L. minl a tá6ada]ni ós ucmck közti ee}cnlósóg ós a Dyclvjlcg sokijlc
irFadahFk fontos alkoóe]eméí (Inlelndliakdl Helri|8)-

. A nenzeli ki\ebbsécek akíalósi joqan,ól szóló hóqdi djá|l.'Joióm (l996), mcly
dokMenlumót az EBESZ Kis€tbségi Főbiztosa által 1'clkót1 nclúetközi
szallcldntélyek álliloízk öszc, oly!ú mcgállapilisok olvaslúlók, ancl),ck vagy
negegycznek az t]NESCo iÉtryelveivcl, vagy ázokíál is jclentósebb védelmet,
olblmal szorgalmmak a ksebbségi nyelven lo]yó okiáá§.ak.

Vélernéúyem szelilt abban. hogy a §2erdahelyi nágyar szúlők jelenrős része
aszifuilációs páyára állítja gyemekeit, Mikor szlovák óvodába imtja őket. tóbbe!
felelóselr N],ilvínvalód íeletős ebbe! ú a többsé8i propagalda hadjá.at és
magyarcllcncssé8, mi elbizoqtalúitja, s negfélenliLi r magyar szülóket, l'elelósek
maguk a szúlők is, ak]! bárjót akmak, dontésúkkel sok§zor álanak tsyc.mekeiknek,
E§ fe]elősek azok a mAyaí érlelmiségiek és loljnkusok i§, akik szákszerúeí és
hatékonym tájékoztathalDát a szülóket dönlésük várlrató következmélyenóL de nem
teszik, Mindeí li§zleletel me8érdemchek Cúü csaba óS mult^táísai, akik a Via Nova
tjúSági csoport és u ADyanyclvúnlélt Polgán Társulás Scgitségévcl t valy Er
hd,DDdszor szeryezlek Beiútkozisi Körutat, ]ro§/ fclhívják a szlovákiai magyd SzúLók
figyelmét dz auyeyclvi oklal:is fontosságáía, de eúé] sokkal 1öbbre lenne s2úkség,
Aía Lmne szúk§ég, hobf mindcn szlovákiai szülő, aki gyenekének laúyelvet \1ilNzl,
migyarl va§/ §zlovákot, rcális ismeretek birtokábd váháb8son, Hogy így legyeú.
uóí Önök, gyakorló és leendó pcdagógusok is Sokat tohctn€Ic
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b lhl, papel lT.}?-.lxee dncjcnl !d5c5 ol lhc i (jrlion ú,Pdu.Jion Jd
assinilatio! jD slovakia, Fol]owing skühább-Kangás (2000: 124) dsimi]ano! wi]i be
dcfilcd a5 eDforced subíactivc "leaming" of úolher (doniúml) culture by a
(doninaled) grouP. As§ifuiLarjon meús bcing lransfcrrcd to anoücr 8rouP.
"]ntegration ' is chaücierized by volütary nulua] addjtivc "lcaming" of oL]rer culLures.
IDt.8ration Dcos a choice of hc]usjve menbership(r), The fist cJ§e is oíe ofenforced
assiBi]alion, a ca§e of lingui§Lic genocide in educ.non, Tbe second case is one of
spoDllneo$ asifuilation. in which mrkel forces ddve lúgua8c Shift $,ithour fuy fbrcc
used by üe dominmt Mtion, t! the thild case thcrc iS tro violation of the lingui§tic
lrumú rights ofüe miíority, but the pdctrls']ack of infomatioD ooncenring Lhe

coísequerccs of thci! choice of Üc Eedium ol educalion for lheir childrm. and ihe
idlclcss of those íIungárian illcllectüals úd lolitici8 wlo coüd but do not provjdc
suclr iniolműotr pl.y a fiaiorrole,
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