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Ni§ebbsógi n!ágylrok és tö1,1r5é8i nyelYek

A szonDzódos államokbm éló magyúók kapcsór sok valós d€ §zámos áIaptalln ag8odalo6 is el
h rgzik. polilikusók sájábólépp ú8yl Inint banáribNzólgotó§ckben, Áz ily€n aglódalhák nem kis
része á Dyelwel, pontosabban a nyolvektcI káp6olatos. Az ag8ódók általóban léItik a khobtrségi
m"$aóL an)ányclvdl. \idclntcziL a mleyar nvehel, n ndel,etr clóll a lnblj§lgi ny!lv lim)e|ésétól
tarl,úk, vagyis anól, hoey a c§úzai (Ddvaszög) nragFrok nyclvét kiszorllja a hoíát, a tentenniekéi
(vájdaság) a §etb, á,abolaiakét (Erdély) a román, a mnóiakét (Kárpálalja) az ükrín, a koloDiakói
(l€lvidék) a szlo!ák é§ igy tovább, Az aggodalm.k e8y Észe tél§é8tolcnüljogos: egylészt elófoídül_
nik ma8yúokal sújló islolab@árások, ós _ö$zevoná§ok, tliMészt fudjük, hoBy vajdaságban vagy
F.lvidékcn a naBy gyerekek 20 ]0%-, §ze.b illetvc szloiák taüiyelv(i i§kolába iá., lontosan ne6
tüdju( lrogy c 20_30% nickkori észe jár azért lóbbségi lehyclvű iskolába, Dert a le8közeIebbi ma-
gy ta,nyclvú iskola tul mssze vfu\ s nemyien,jámlk údn, melt szílleik ú8y véliki gyeinekiik
magyafuljól nregtanül(t ná.) a csáládban, de ahnoz, hogy élaélyosülhe§sen, a többségi nyetvct is
,ne8 kelllanuldiá kifogástalanul, s qnek- vólik az i]yenszülók az a lcBjobb nód.ja, ha szeó, szlo_
vák sib, tmy9lvü iskolába kaüákaBy{ekel,

ljmbe.ijogi szemPontból cz a kéL eset egésze hás hogitélós alá csik. Ani na8],aí iskolábá sze_
IchtéjáDft gy€mekéi,s azéri hildiszd,!, szlovák, onán stb, iskolába, morl tclopülésén b.zárlák az
e8letlel Dagyar lamyelvú hkólál, duak njocs lcbolósé8e gyemleke eyúyelyü iskoláziatásí(.,
nút neglosáotrík tőlc, A}i viszoót vál.szÚrat a ti'trbségi.tanDyclvú és a ,nagyd klola közölt é5 a
többségi tfunyclvít,vásztja, 4 szabad akalaliból selekedve r ldi sycrnrckél a nen mlAyar isko,
lábo, szabad akaÉtából nrdirja ol 8ycrDlekót a nt€lviés klllúális assziDilácjó úl.ján, Az clsó estben
a magya, iskolás erószákos nyclvi asznniláció áldozal4 . násódikb i a szúloi ,,önként s da]olva''
léptolik, nyelvcs€le Lltjárl Ez ! knlönbség naeyon íonlos, A Dydvi enrbúi jogokról szóló szatnoda
lomban kiilön Ponl .z, hogy ,,á nyclvcseí€ Drindi8 önkénles, soIn ncn lelrct ké|yszeí kövctkezmé
nyc".

Tridonól. aszonNzódos onzágokbm éló oragyaroksznnc kizáólag csakazt tapasztalták, hogy a
}elnyelv JB n n!e!v6"Je .lo./oba a lgyl,Uli m.,g)d 1,1o'li,LJl .Byr1.1ncj1.1 elobbl.'ny.l\Ut,
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alakitolta @ államhltalom, Drdjd 8yaka.leljcs€í mc8szüntcttc a magyú lyelvú oktat6l Azjlycn

""",],,'r.],a.r" -" ;, 
^irir, 

al eirianri unro rlj ugalt"maiban,s, s/,lo\alübrn bizon,o§ nychh,z-
;ii;;i,;;;k';;i;;;lli;i;.;á* tetrllbb /0%;t á;nyához v.nnJl lüLvp, dc hogy a Lóbb,c§i nJrlv

i""".i.,itl"lii,.i"r"","r"a,B-én;nyesl,1ión, ! kö/igug,Nj cg},égel halár,il c /Jk dili ilJn)bdn

h,riáL me;. is gzún meAy., h,tálalban s7lováLiái magyal at}or fm nlé/lFll ug}€ mJgyaruL, n,
9i;l lalui:b; \a!v v osaüán . masJ,íok J ldko,§áe 90 vJgy !00%-'l irJz,l k,, 

^ 
nvelvt

r,,'.,-"hiáa, a !iiitt.ec"r nyclvi drpon l\ lönénö dFÁíilninj,lo|i lcl,ál mnd|n lúcL,Lsc8l mr

,-_.k mind'maoi f lmé; vc, s ebbcn a hetPetben ncm lülónöscbben c§odálnivaló, h' a k'tn)elW-

:i;;;;;;;;i;;-ái"; .;.1.;!ele. sól, a lo;hség által l ilényszúilcí nvelvcsele elö\/obáiál l;lJJ,

s;rwóval úN mondiuk. hoEy i li\ebbséBi migy,lol csJk, íelrllréló kih!(ll s?Ecl lsnfnx, frcn

.*t iru"r ".ri!,r..in*o,inr8lipaszblni, 
v,8y;s (saI olyan kélnYchúségtöI vima} el\ó kr/ból

hDasz;blail. 9mely nyelvi as/imilációhor nyclvcsúéüu vezel, Ezéíl izlán hi J llsebbs"gl m,,

.L-Ű"l *iJi 
"j 

errl.."elv lanu lásinaL és fuddsinak lol o$áBit c lnlcueli, úEv l iiJ lL, minllÉ j/
iiLra r nasvn nvelv is lahúm rcmínl4 s7ctbc, s7lo\áki qb, csclélésére budni a l íól re,]'g

,li.r*"i,i_riix ,, ;rr,*yelvck fuú.,inat lonlo§árám hívjiL íela ngyelmel J /,oládl,,{l/
*l,iJ,, -"rritn*. "r""í iétiYelvü!éEíe, úelyben a löhb,égi nyclv tan;lóa/lmulása nen a

ii,ou.eiinu"r" u,r-,táanil, hr;m amelybcn s sz{b. s/Iovál,. íomán íb Lozáádódit a má8)at

fudÁáio;. s;Záx.l& illetó llycl ! i rep.rlo! i. gúJ 8odik,'--ioo,i.-itúi*tá 
- vrÁ vag}ar rujoÁányosag Kutlóldön Elnóki Bizott§ága konfccnciát

*,l"i"ir'Ó-.-t,*-l., 
" 

lo-yezo ii srreorbm magymI va8v n,agjdl is Lsnlló lctsooklar]ósi in_

réhénvct reklotJinb}q Dto'es/d nsn é5 .tiikjainJ, rc§/vé(clével A Ö léma i lmyelwála§/Ll§

""ri ,.'""t,,.-,:*. 
";"r". 

hogy u cEye, inié/menyolbm, mllye tamvellTolilil,a iryénvesül s

.itn. Nainoen un rgvur -ogyarut t nilanlk, !,gy ("ck cgyselel? Minden ü/,gJ maByJrul dJlll
,,,, "'"..i'.l't l"W tT-Li - liolt egyelem !a$ltn ill óli a di]iü láil v dlfrnyd\ tohb e|sald,Lásá

r,"il,,* """l "'l"^i",l.. muroej..t mondúr: a rom,b nyelv f,egrdníú,J nfnt egyelcnl íelidJl,

A ioíf;mci! clóadásait ós a vitrk cgy észét úeBj€lenlellnk 
^ 

süll aaladb? Magr'aí cgJelehi',)""ii,)"iiiifu 
"t"r, 

torerUo, rSomo.t" DunavetJJhely| Fórum KtcbbséEkluló lnté/d l,lium
Aurun iön!\kifuló. )oo5), Pc^eó vildt ?ijloíak Debrecenbcn, , né^lcl a "Tditsün} íolnán l ls

vm a nawa e*veremm?" l^ólda.lól ..A lvílota8 mo8) ar nyclW ol1Jtá5 ellehrcLe\ a map?r nem_

Ztiédekeüel" küelenlésig lerjedle}, Ez ióbbi flhá\ u al iguolhaló. l ú8y na Hldkl pcld l epl-

ÉVmÉmókn.l lanul Rolozsvúon, dklol IeiZ ve6cDyléPe, a lomán muDltrlópiacon, há sz?km4rL

n.m c$k mo$nrul, ltancln ,ománul l§ maEas szinlcn Mpes ú2ni G pets7c ,néE egy vllJcl,yelvo,1\)

A magö szin-;n Léülyelni szá}embqck kéPzése pediB IéhJ,lni cglclemeteí vagy Plog,dlnolban
r.i"1.1 ".l 

. "a.e"i"*., ".lJhoEy 
úgy, ajro8y a M o§vbirhclyi odostudományié( c)óg}s/flé_

","iiecv"t".* 
r"ryil 

" 
r;pzés, aúr egvs twusolll ma8yarul, n;\okat rom|il,UI hallBdbak a dii.

iJ ii'.*t ..a"i"r 
"",Ú]fuak 

oNoút(, í€m fudnának a Dagyir betcgcikkel sót éIleni, Ea csak

-l^l",r ranurná*l. nm t dnáMk 3loúán bcr.geill,cl sál éíleíi, s mivd ncm ledeL tnc$eNe/ni

;d;Aé!z élelre, l,"By *inek n lym nyclvú bctcB.i lesaek Romeidbú, lcgiobb, ha o osur fu,
ű.ii, ts ro.anui,s ir,r ruo,ll; n.gas 5zinlc lehydui,lclwe nem mDden vóithelyen \éÉZelt

áqvar o*o" ukaruagi ros nomániábaí B}óBvl$i,,oL,n ánelepülnek Mag}arcfizágrJ, A ldnnyclv

"aiiÍ",a"a"r. 
rc.o*J-o",-"rugg azzal a fciÁhéggel is, ami ! helyben lroldógxlás és a óodcm LáÉ

sadalrni mobiliiás kózött van.- i"""t -" *a. 
"gt"*, 

oÉsztiküs esctci is mcgúutatkozIsk, A székclyfóldi magyar iskolások

ltrut*tm gy""gen Únat *uk rcfiánul, annyi.a syengón, lo9 sokan közülúk a ronán fudás hiánya

.i"ii topŰ""it ."gr-,"-i a nyotco91ályó§ bizoDyitványl, Kér éwel cz,ló[ Kovásznn mcgyci

-",,í i,ülók szeN;zk.dnl ke/,jlet, hoAy Mágy.úoRAgrd \i,zik 8)emek,iker, hPí onhün á rc-

n.; miAlt nen ló|,cek bvonyllvnjyí szú./nl Ezéí Uls J dialok a lovabhlm lfui lchelúsigulcl

i, J,.""iit, .l,"i *"r. , *aíiskóútbaD tanuthatndk lovább, lhol nem köverclik meg a 8 oszl,1y

"],i-e*i""",I,. 
ui_""*;ny1, llJ el a JelPnsi8 l,metse§. m,]rpeJlÉ U, ákl,or hyilvin\á ó l dl l,

Ay;minden} i \á án. hogy; Jo (,]e lcialíbb n s,LlJ i'bb' lonljnfudi, d s7clc,víoldi l iEyJr
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iskolásoknak cIcnri érdele, vNly ittcgymá9ik Példa, dr. Balá,s Lljosiól, a salienli! EdólyiMa8yar
TudonráDyegy€tcnrlánszékvezctőjótőltudoúr,no8yarcndóriállonráDycinikaiö$ze!ólcló!;kjavi|isa
Kovászna és HaBita megyébcn azórt problematikus, nleil nikor Deníér nm8yarokiak hlldcrlck
meg íendóri állásokat, l00 FlentkczöLlöl cntpán ] akadl, akik.l ron]áD nyclvlürlásuk llaPjáIt álkal_

Nch egész€n úey áll bnát a n)aAyir anyáDycjv és a töblrsé3i állimnyelv ludásának a térdése, alloey
ul sote !éIik N€nr téllóLlcniil isaz,l).gy a kalryclvú§é8 a nyclvcscrc clósabiri. Ha a szúkcly jskoir,
§okjóI tudnáDak toltÁnul,non buknáhlk mesronlánból, ncm l"nncnct n*gro.,ri,a u to"rurun,,tes tctre-
óséBétól, rcn kcíyszeriilnénct tón]c8ével a s2akiskolákba, szolcik n€0 foololgalniik s nen is s&Nez_
nék heg nro8ya.or9zá8i iskoltidatásuká| A rcninll isjól hldó szókcly i!ú jobúan édéDysill Rohliniá_
ban. tninl a roíránu] ro$zul tüdó, Dz ncn csak olyan tclepülcscn lgrz, ohát a nagyarci tisebbsegben
M8y §álványban éln€k, hetnr még olt is, allol löbbsógben vúnak. Ha valúi nrag; szinlen kérnyúüi,
nagyarul és roDlnul kózel csyli]nnínjól lLld, nyilví|joblr csdllyelsl loI RoníniáblD, nriil aki ne;l hlájól mnránul, Ezé.t vsr, hogy ggy kiscbbsógi nrngyar állallinos iskola, köZéphkola va8y egyeleD akkor és
esakakkolvtgzijóladol!,hala|aikőzúlíusJsszinlcnlólllr.lviidiátoiatbocsíkl, --

DANKó]MRIi

, .Talón me8boc§itják a Rólátá§ olvasói, de múg iDkább az a kól onzú8os ltirű j úbiláns is, akikól _

iÓIlehel5oIoIJdlj é5./cIc.\orU n,Ul,kd5,dBulb.n lULU.lt"l,,nlln,lb;iiitl turúroLLJl(§ |clJóltso_/j\oltnl r lJ.álLL/l,afuht ]0 )/dlcld5nipillilól l,enl .o,1Pte/lJnL lrc8 BrJ,)ain elné/it /ii:,
hogy Bényei Józsei és oNsz Islván hc(vcnéves köszönLése elmaladis nragya;z|táként mofu]aD,:
dömban Démi kiléíól tszck Nem valamiiéle ,,.ragam heD6ó8e' okából tei;em ezt, tfuen eód,
ho,8y oreL a Jná1.Ios ltN/c.e. tesi\ncl \rl,,n,cly§l mél;;yhnJo lndot,;,,ihl szolgjl;N;k'
suük,é8es n,agy!ljlblldl clíen neml.dI J Lü/v"lIen,,I i1 ,1.1l ball1_1m, l n<nl l i5 loiőJélc:n.,
büátaim, nunkatóBaim telé is, akik úgy ismerlek, ílgy nílák, nogy Bénycl KóZffés oiosz Islván;
leg.ó8ibb, leg]obLr barátainr; l]é yei Józsclókkal hoss7ú idön ór p;]dá ;]ég §Zóur§zédok is volrunk,
orosz l§lvánl pcdjg íégtől, nagyon É8ló1 fogva. Dd8 §álospatail fiuzeurnigugato to.onllr,rI is;"i
lem) hogy @ián itt, Dctrrccenben, akár az Dgycl.h Tönólrcli lnlóz ítrlniáj; akár a múzeumhoz
l,üón qolold.lú sc8ilséle nt\dn Jg\ t.rljól i,nrllnl, c,,,,*.,,,.,,., ge",. r;*rr;ii,""",r"
dnyúlo fulruíalis lUl\clnd j§ meA/iJ"lL l,JUllLlJ'l A7 e',n 1/ !oll, 1,o8y Ie;|' |' §\el lklóhbb
t§tvére, M_iklós, hüv adit sziilcl&n.Pjának ne8ünncplóse cgy laorúg"rauL, is an.mlt."i
tóila JózFfj Ubileunát. A násik ,,tblyanut'' se bánt velen nráSkéni.2002_20'06 kózön Byols eBy;ís_
ulánbmjclcntek ncB BényeiJózsol kónyvei. Miídegyiknek volr valahiLözc tsényei .Űzsel álc;"
séntk 70 c\sj,lhil lni1,o/ FZNlneg/J\dn,nlclI|r, ro§lll,ne|'n&óln.mlllak,n.m./ó.laksnl.,
re liles7milcm ma, la.é,b.l vo]|Jm, M||q ncd,Jl,jl lnéji J.1l lrlJm Vcri, en,c8y]ó.i8,
ho8) lé§cddmes löVönlé§|_|lcBem léL./i.l - 5 /ép t lo ,1 l ia/d ,. J .,/en,Ptn: ,ég"_." hi;i";;,;
5/0l,e9ló!(8 i8o1 qé|.n ,etskc,.Ul^c i lirx,],,/l'§oln]l Jr ,tr. tú k a.i"ke| ,liol,d\J. l"dy eA,_
ré5z1 med negkéselt, jóml koiibban kcllctt volna nEgihónr, 

'By 
mir ncm €lérgé aktuális, I;Ísi::'rlual órvelle( lrogy mgy9qű, ]genjó a dolog, dc tlóiyci Jo"."r.."^eryi.og.l;"unka"ai, 

"nnyi;o^/ligol i(lcnlösÉgj. o,y nltsJ lvJ, ]lo8y nel,, lcl ,e !/jm.,c lets1.1,rö a sz+1-1o l vL\ -hc]ylö;le,

neli_lloni\mereti ke.Etei
Áz orosz lsivánnál a hclven évröl veló nregcnllékezés llcgliszlclő kötelezeltségónél nrús volL ó

hciylcl VaLhogy nem lLJlJ,n loin, nfu j,l,n c ILLji, J1,1lól. ,,l,]qnnl \.n i lJljn il clmondlLUlrmül h, 1,oB} U olo\/ l,'val ihll.,UlUlUk lUl, ,\U/o ll ,rcn,,eL.?l5..l sZcl\./ü rcnJe2n Lélvc7o.

Kót nlcgkésett nlcgcntlúkezó§
Bénrei JózseI2au+L

arcsz lslvdú 2005-ben ful! he^,e él4


