
konkrét eseteket is bemutatva. }AódszertanÍ
kat Ineg a nem standard beszélő gyer-
mekeket tanító tanárok számára. A
tartalmaz a fekete
lInJ~Vl~;ztlkall illetve etnoglrátlal-rlvelvészetl
Mindezek a a
fekete angollal negatívattitűdökre, viták-
ra, nyelvi és anomáliákra, másrészt,
hogy küzdjön ezek a tájékoztatás, ("felvilágosí-
tás") a objektív módszereire alapozott kuta
tások eredményeinek közzététele által.

Baugh röviden áttekinti a volt rabszolgák nyelvének
történetét, hangsúlyozva a rabszolgaság nyelvi követ
kezményeit, a standard angoltól eltérően fejlődő, a fe
keték által beszélt nyelvvel kapcsolatos konfliktuso
kat. Külön fejezetet szán a szerző a fekete angollal
kapcsolatos bírósági eljárások bemutatására. Baugh több
ilyen tárgyalásról is beszámol, amely a precedensekre
épülő angolszász jogrendszerben hangsúlyozott jelen
tőséggel bír. Ebben a kötetben jelenik meg először

együtt Baugh két legfontosabb és legeredetibb nyelvé
szeti tanulmánya, a "steady" és a "come" fekete angol
beli, a standard nyelvtől eltérő használatáról.

A szerző személyesen is érintett a témában, hiszen
fekete amerikai családból származik. Ugyanakkor az
átlagos fekete-alnerikaiakhoz képest különlegesen sze
rencsés helyzetű: értehniségi családba született (mind
két szülője egyetemet végzett, tágabb rokonságában
sok a pedagógus). Philadelphiából származik, ahol a
feketék soha nem voltak rabszolgák,2 és ezért - ellen
tétben a rabszolgákként tartott feketékkel - az iskolai
karrier nelTI volt eleve elzárva családja elől. A szemé-

szere
legkor'szerüt>b S:i~OClol]l11g'VlS:i~tlk:al kutatá

kalJCsolatos tanulmá
teKJnten<~k vissza. Példaként

forrásnak
szclC!c)11ngvlszt:lkal elméleté

egyébként Labovnak kü-
tiszteletét, egyik, 1972-

jelentősen inspirálta.)3
A - amelyhez Labov írta az előszót - három

fő részre tagolódik: az első bevezető jellegű, ahol az
első fejezetben megísmerkedhetünk a fekete angollal
kapcsolatos néhány általánosan elterjedt téves elképze
léssel (pl. beszélői "lusták, közömbösek, intellektuáli
san kevesebbre képesek"), illetve ezek eloszlatása céljá
ból néhány magyarázattal (pl. a már korábban en1lített
rabszolgaság káros következményeivel). A lnásodik fe

jezetben a nyelvészeti elfogultság néhány hatásáról esik
szó. Baugh leszögezi, hogy a nyelvészeti álláspont sze
rint lTIinden nyelv egyenlő, ugyanakkor a társadalom
ezt nem tükrözi, hiszen minden társadalomban szük
ségszerűen megtalálhatók a don1inancia-viszonyok.
Felhívja a figyelmet arra, hogy a faji előítéletnek nyelvi
vonatkozása is van. Itt hivatkozik néhány "tudon1á
nyos" tézisre, Arthur Jensen, illetve később Thomas J.
Farell tollából. Jensen a fekete gyerekek faji alapon
való intellektuális alsóbbrendűségéről ír, Farell szerint
pedig az irodalmi képességek terén szenvednek hiányt
a fekete amerikai iskolások, an1ely szerinte a nyelvi
írásbeliség hiányának róható fel. Baugh ugyanakkor
hangsúlyozza, hogy az írásbeliség, hasonlóan a n1lívé-

1 A szerző az afrikai-alnerikai angol kifejezést használja, magyar kontextusban azonban - ügy érzem, a fekete an
gol tennészetesebbnek tűnik, és nem járul hozzá olyan pejoratív felhang, mint az amerikai angolban. A megne
vezés, illetve önmeghatározás témakörével Baugh egyik, a könyvben is szereplő felmérése külön foglalkozik.

2 Ld. Kontra, Miklós - Baugh, John: Should They Give Up Their Language and Culture Voluntarily? (Interjú).

In: Regio 1994 (angol szám): p. 165.
3 A szóban forgó mű: Labov, William (1972) Language in the Inner-City: Sütdies in the Black English Vernacular.

Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

EDUCATIO 2()()()/4 SZEMLE pp. R4l)-R5lÍ.



SZEMLE

szeti képességekhez, és ellentétben a nyelvi képességgel
nem velünk született, hanem idő, képzés és a szóbeli
nyelvi fejlődés kombinációjának eredménye, illetve nem
kis mértékben anyagi támogatás kérdése.

A második részen belül, amely az "MVE oktatás
politikai és társadalmi relevanciája" címet viseli, a har
lnadik fejezetben a szerző bemutatja az amerikai okta..
táspolitika egyik, 1985-ös, nagyszabású "Ami műkö

dik" (What Works) elnevezésű országos programját,
amelynek kapcsán rámutat annak hiányosságaira, ne
vezetesen arra, hogy a benne megfogalmazott irányel
vek, oktatáspolitikai javaslatok a nem standard angol
nyelvet beszélő amerikai gyermekek oktatásában ke
vésbé használhatók. A negyedlk fejezet konkrét mód
szertani útmutatókkal szolgál gyakorló pedagógusok
számára, személyes vonatkozásokkal megtűzdelve - a
szerző nővére, nagybátyja, és annak felesége is külön
böző nagyvárosok zsúfolt iskolakörzeteiben, hátrányos
helyzetű gyermekekkel foglalkozó iskolákban gyakorló
pedagógusok, ahol a legnagyobb gondot a növekvő erő

szak, a kábítószer terjedése és a nyugodt, kiegyensúlyo
zott tanuláshoz szükséges feltételek hiánya okozza.

Az ötödik fejezet tárgyalja a nyelvi diszkrimináció
val kapcsolatos bírósági tárgyalások és esetek sorát,
amelyek állnak további incidensek előtt.

Az az egészségüggyel állítva pár'hu~?:arrlba,

a szerző az orvosi műhiba bevezeti a "taní
tási műhiba",

és valós
illetve az oktat:ásügg'\1eL

vanas

tett az oktatásban. Az Ann Arbor-i perben hozott bí
rósági döntésnek az volt a legfőbb eredménye, hogy
egyre több kezdeményezés született azzal a céllal, hogy
a tanárokat a nyelvi különbségek iránt fogékonyabbá
tegyék.4 Fontos és kényes kérdésre mutat rá a kalifor
niai Oakland-i oktatási vita, amely azért eredménye
zett felháborodást és került le végül a naprendről, mert
faji alapon próbált kezelni egy nyelvészeti problémát.
Az "Ebonics"-vita néven elhíresült eset tulajdonkép
pen azt a kérdést vetette fel, hogy vajon a fekete angol
(Ebonics)5 külön nyelv, vagy az amerikai angol egy
dialektusa.6 A probléma ebben az esetben abból fa
kadt, hogy az Iskolatanács faji alapon történő döntést
hozott (például figyelmen kívül hagyott olyan, nem a
standard angolt beszélő gyermekeket, akiknek az afri
kai-amerikai gyermekekhez hasonlóan nehézségeik
voltak a standard angollal).

Baugh álláspontja a jogi vitákkal kapcsolatban - az
állami beavatkozással szembeni hagyományos ameri
kai "idegenkedésnek" megfelelően, valamint az oktatá
si rendszer decentralizáltságára és az iskolák nagyfokú
autonómiájára alapozva - az, hogy mivel a hivatalos
beavatkozás túl sok időt vesz igénybe, olyan "gyógy
módot" kell találni az oktatásban elkövetett "mühi
bákra", melyek minimálisra csökkentik a precedensek
SZllks(~g;esséJgét. A perek is azt hogya bírósá

VOl1akodJ1ak szakmai útmutatást adni a pert nyert
telr)en~se1cnek, és inkább felkérik az illetékes

nVl:l1tsan2lk be hivatalos
az oktatási mulasztást

racionális

az afrikai alnenlcalalk
egy olyan jelentése,

lskola.kbrzetbe:n határozatban deklarálta



toleraJnctáJát és taJ(~kozottsa-

tapasztatitalra hivatkoz
dlalekltuslJel1 kulonbse.gek nem

ker)essege~ket vagy a szemé-

az ún.
használt

lelé~nt(~Sel1ek feltárásával
történő változásainak

érdekes történelmi
áttekintést nyújt, az afrikai amerikai elnevezés
sel, amely 1988-ban került be a köztudatba, majd né
hány konkrét példán keresztül bemutatva, hogy ugyanaz
a kifejezés milyen értékváltáson ment keresztül. (Példá
ul míg korábban a "színes", "néger" elnevezéseket
magukra használták az érintettek, ezeknek a szavaknak
az évek során pejoratív értelmük lett, míg a korábban
sértőnek talált "fekete" megnevezés mára már elfoga
dottnak tűnik). Baugh itt visszautal az "Ebonics" elne
vezésre is, amely a tömegsajtóból került a köztudatba.
A fejezet a témában végzett három kutatás eredményét
is bemutatja.

Jogi vonatkozású konklúziójában Baugh azt a kér
dést veti fel, hogy vajon a feketék sértő kifejezésekkel
való illetését a véleménynyilvánítás szabadságának al
kotmányos joga biztosítja, vagy ez a kérdés inkább az
alkotmány első módosításában megfogalmazott, faji in
zultusok tiltásának hatása alá tartozik; a szerző a nyelvé
szek körébe utalja ennek a kérdésnek objektív megvizs
gálását, és a döntés meghozatalát is tőlük várja.

A negyedik rész tárgyát a fekete angollal kapcsola
tos nyelvészeti elemzések alkotják. Akilencedik fejezet
a "steady" határozószónak a fekete angolban meglévő,

a standard angoltól eltérő használatát és szemantikáját
mutatja be,8 míg a tizedik fejezet a "come" igének a
déli állaiTIokban is megfigyelhető, a személyes megfi-

hll::loklorn~kclÓ a fekete
tízsére utal és árnyalja a nem standard
tot. A a témában zajló kvalitatív kutatásokat is
bemutat, és további, kvantitatív kutatások elvégzésére
bátorít. A tizenkettedik fejezet kapcsolódik az előző

ekhez annyiban, amennyiben célja továbbra is az, hogy
a nyelvészet eszközeivel elhárítsa az akadályokat a tár
sadalmi egyenlőség, igazságosság és esélyegyenlőség

útjából, a hangzás alapján történő nyelvi percepciók
csalókaságának bemutatásán keresztül, szintén fontos
kutatásokra alapozva.

Az ötödik rész a következtetések levonásával, kuta
tási trendek áttekíntésével és új kutatási területek kije
lölésével zárul.

A kötet tanulságos és érdekes lehet nyelvészeknek,
oktatáspolitikusoknak, illetve gyakorló pedagógusok
nak, de akár a laikus közönség számára is. Érdekes a
nyelvi vitákból kibontakozó bírósági tárgyalások be
mutatása, noha Baugh maga nem ezeket tartja a leg
jobb módszernek: szerinte az a helyes lTIegközelítés,
amely figyelembe veszi a diákok nyelvi integritását, és
a gyermekek által otthon beszélt nyelvet, és kultúráju
kat - a társadalmi-gazdasági státusztól függetlenül - tisz
teletben tartja. Ez a fajta megközelítés, úgy vélem, a
magyarországi nem standard nyelvet beszélő gyermekek
iskolai oktatásánál is haszonnal alkalmazható lenne.

Bár a könyv nem csupán nyelvészeti tanulmányok
ból áll, annak, hogy szerzője nyelvész,9 külön jelentő-

7 Weinreich) Uriel (1953) Languages in Contact. The Hague: Mouton; Fishman) Joshua (1972) Readings in the
Sociology ofLanguage. The Hague: Mouton; Labov, William (1966) The Social Stratification ofEnglish in New
York City. Washington, D.C.: Center for Applied Linguistics.

8 Érdekesség, hogy Baugh saját közlése szerint erre a jelenségre William Labov fia, Simon hívta fel a figyelmét.
Ld. Kontra) Miklós - Baugh, John. Should They Give Up Their Language and Culture Voluntarily? (Interjú).

In: Regio 1994 (angol szám): p. 158.
9 John Baugh a Stanford Egyetemen a nyelvészet és a pedagógia professzora.



SZEMLE

Press
a kiadó

Nyelv 1989/90 1994/95 2000/01
Angol 6 214 448
Német 6 88 230
Orosz 16 19 23
Francia 6 13 38
Olasz O 4 16
Latin O 1 28
Spanyol O 2 14

hazai és külföldi korlVVfcurl0 n'vel,rkonvv"e
torgallna~~ás~tról nem sikerült adatokat fellelni, de

az iskolák

kében szereplő nyelvkönyvek és kiegészítő anyagok
számának változását mutatja három tanévben:

Mint a táblázatból látható, a felkínált tananyagok
száma nemcsak a leggyakrabban tanított angol és né
met nyelvből, hanem a kevésbé népszerű nyelvekből is
megsokszorozódott: az angol esetében a választék 75
szörösre, németből 38-szorosra nőtt, latinból a nullá
ról emelkedett 28-ra'. Ezzel a robbanásszerű növeke
déssel a felkínált tananyagok listája egyúttal nehezen
áttekinthetővé is vált.

A tankönyvpiacon legnagyobb szeletet az Oxford
University Press szerezte meg magának kiváló marke
ting stratégiája segítségével. A 12 legnagyobb, tankönyv
kiadással is foglalkozó kiadó közül az ötödik helyen
áll Magyarországon, az elmúlt tanévben 125 különbö
ző tankönyv forgalmazásával a tankönyvpiaci részese
dése elérte a 4 százalékot. rövid körkérdésre adott
válaszban Kelemen Ferenc, a kiadó hazai képvi-
selője hogy az ország legalább
80 százalékában vannak van, ahol egy-egy cso
port tanul könyveikből, n1ásutt az iskola összes tanu
lója kiadványaikat

Kevésbé elterjedtek a
tananyagai. A körkérdésre
képviseletében a fentihez
dott idézni, .de például a legJne"!=lszeTüt)b
általános iskolások számára
ban
hazai ko~~eplsk~:)lajkb2m

nált
tízezer

legslkeresel)b ki
adó évek óta alkalmaz. A tanárok és bevoná
sával közelíti meg az iskolákat: évente közel ezer tanár
megy el az ország különböző szervezett in-
gyenes ben1utatóikra, és
versenyeikre több ezer diák nevez be: 2600
nuló számára állítottak ki oklevelet a Túne

elnevezésű versenyen, míg a Project on
nem közel 6000 diák küldött

korlYv:szelnlékb(:n általában ki
tananv'agclkrc)l, illet

az áttekin
keresek vá
tanításában

!r1Ip't1r"'lTPt1,DC évek so-
vál-

sége van, hiszen a téma olyan, ami sok szubjektív ér
tékítéletet, gyakran előítéleteket hoz felszínre. A nyel
vészet pedig, mint objektív módszertannal rendelkező

tudomány segíthet például azoknak a szintaktikaijsze
mantikaijmorfológiaijfonológiai és fonetikai, illetve
szemantikaijpragmatikai különbségeknek az objektív
feltárásában, amelyek a különböző dialektusok, illetve
az azokat beszélők között megtalálhatók. Ezeknek a
különbségeknek a feltárása pedig segítheti a domináns
társadalmi csoportok toleránsabbá válását, illetve nö
velheti a társadalomnak a nyelvi sokszínüség iránti
fogékonyságát.

A recenzió kapcsán nem lehet megkerülni a ma
gyarországi cigány gyermekek oktatásával kapcsolatban
kínálkozó párhuzamok megvonását. A cigányság az
amerikai feketékhez hasonlóan hátrányos helyzetű

csoporto(ka)t alkot, akik elől "a kulturális és gazdasá
gi" előnyök éppúgy el voltak zárva, és hasonlóképpen
jellemző kultúrájukra az írásbeliség hiánya. Esetükben
a kérdést tovább bonyolítja a nyelvi összetettség: egyes
cigány csoportok kétnyelvűek, míg mások - a magyar
anyanyelvű romungrók - nagy valószínüséggel nem
(csak) a standard magyar nyelvet beszélik. Ennek a
kérdésnek alapos nyelvészeti kutatása még várat magá
ra. Az oktatáspolitika szemszögéből pedig egyre sürge
tőbben vetődik fel a cigány nyelvet, kultúrát ismerő,

pedagógusok képzésének,
illetve az oktatásban való megjelenésének szükségessége.

Out of the Mouth of Slaves. Austin:
of Texas Press, 1999)

latipu:sonlkél1t azonos a
hoz felváltotta a tanany'agc)k hihetetlenül
választéka. A változásokat szeiniélteti alábbi né

oktatás t::1il j«()il\l\l1P~r'IT7iP-
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