
Veszélyeztetett nyelvek – elveszett világok

Ostler, Nicholas: Endengered languages – lost worlds. = Contemporary Review,
279. vol. 2001. 1631. no. 349–355. p.

A legjobb és legfrissebb becslések szerint az emberiség minden második hónapban elve-
szít két nyelvet, és mára mintegy 6500 maradt. Igaz, ez a szám nem tartalmazza a tájnyel-
veket, dialektusokat. A 6500 nyelv mindegyike különálló, csak az érti igazán, aki az adott
nyelvi közegben nõtt fel. Az ilyen nyelveket évezredek óta beszélik, és így váltak elkülö-
nült nyelvekké, generációk százai csiszolták. A ma beszélt és regisztrált nyelvekbõl 1700
olyan létezik, amit kevesebb mint tízen használnak – leginkább Ausztráliában és Dél-
Amerikában. A jelenkor rohamos kommunikációs és oktatási fejlõdése következtében
ezek a nyelvek rövid idõn belül eltûnnek.

Európában is vannak kihalófélben lévõ nyelvek, pl. a „manx” – a Man szigeten élõké,
ahol a 20 év alatti lakosságnak csak 1%-a beszéli a helyi nyelvet. – A sokak által beszélt
nyelvek használói nem érzékelik a kevesek által beszélt nyelvek problematikáját. Az,
hogy európai nyelvek elterjesztését a gyarmatosítás erõszakosan végezte el, a leglátvá-
nyosabb Indiában és Dél-Amerikában.

Manapság a cél ugyanaz, de a végrehajtás „kommunikációs érdek” és a „humanizmus”
talaján áll, az emberek önként tanulják a „nagy” nyelveket, spanyolt, franciát és minde-
nekfelett az angolt, hogy gazdasági, kulturális, társadalmi elõnyökhöz jussanak.

A kora-történelmi korokban ötezer és háromezer évvel Kr. e. Közép-Keleten beszélték
a hurri, egyiptomi, sumér, elamit, hettita és akkádi nyelveket, melyekbõl ezen a területen
ezer évvel elõttre már csak az arab és a perzsa/fárszi maradt fenn.

A„kis” nyelvek eltûnése az általános emberi kultúra vesztesége is. Egy welszi közmon-
dás szerint, „akinek beszélt nyelve nincs, annak szíve sincs”. A kelta nyelv csak töredéke-
sen maradt fenn Írországban és Wales-ben, a mindennapi használatban az angol dominál.

Amikor Macaulay Indiában a közoktatás nyelvének az angolt határozta meg, így érvelt:
„Aligha kell ismételni ragaszkodásunkat saját nyelvünkhöz. Az még a nyugati nyelvek

között is kiemelkedõ … Biztonsággal mondható, hogy a mai angol nyelvû irodalom na-
gyobb terjedelmû, mint háromszáz évvel korábban a világ összes nyelvén megjelent iro-
dalom.” (Macaulay: Minute on Education, 1835)

Ebben a szellemben égettette el 400 évvel ezelõtt Diego de Landa az összes maja
könyvet. A misszionáriusok ma is ösztökélik az ecuadori huaorami indián szülõket, hogy
gyerekeiket spanyol iskolába járassák.

A nyelvek halhatatlanok, nem úgy, mint az emberek – de a nyelvek is csak addig élnek,
amíg az emberek beszélik azokat.

Minden élõ nyelv magába foglal valami analógiát a tudományos paradigmából, a gon-
dolkodás és emlékezet rendszerébõl, ami az élet útját könnyíti. Csodálatos az – eltérõen
a nyugati tudománytól –, hogy ezek a paradigmák különbözõek: a nyelvek a különbözõ
tanulási folyamatok ezreit reprezentálják.

Az internet elterjedése segítheti a kis közösségek ponttól pontig terjedõ vagy széles
körû kommunikációját, de hozzájárulhat valamelyik „nagy” nyelv (angol) általános
használatának rögzõdéséhez is. Ez ütközõfelület lehet a „kis” és „nagy” nyelvek között.

A „nagy” nyelvek beszélõi soha nem fogják megtudni milyen érzés az, amikor a „kis”
nyelveken beszélõk általánosan ismert „nagy” nyelven kommunikálnak, majd visszatér-
nek saját nyelvükhöz, amikor érzéseiket akarják kifejezni.

Kádár József820
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A liturgia nyelve és a hívek nyelvi viselkedése
az ukrajnai katolikusoknál

Rudnicka, Sergiusz: Jêzyk liturgii w koœciele katolickim na Ukrainie a jêzykowe zachowanie
wiernych podczas mszy. = Smu³kowa, El¿bieta, Engelking, Anna (red.), Jêzyk a to¿samoœæ na pograniczu kultur.

Bia³ystok, Katedra Kultury Bia³oruskiej Uniwersytetu w Bia³ymstoku, 2000
(= Prace Katedry Kultury Bia³oruskiej Uniwersytetu w Bia³ymstoku 1. tom). 177–179. p.

Az ukrajnai lengyel nyelvjárások módszeres kutatása irányította rá a figyelmet arra, hogy
milyen szerepet játszik az ukrajnai lengyelség értékrendjében a nyelv. Általánosságban
elmondható, hogy az etnikai hovatartozás szempontjából a lengyel nyelv kívánatos, de
nem meghatározó érték. A származás egyenes megvallása mellett meghatározó érték vi-
szont a lengyel katolikus egyházhoz tartozás, amelynek a jellemzõje a lengyel liturgikus
nyelv.

Az a körülmény, hogy a katolikus liturgiában szerepet kap az ukrán és/vagy az orosz
nyelv a lengyel mellett vagy helyett, szerzõ szerint azzal jár, hogy Ukrajnában eltûnik a
lengyel katolikus egyház, és a helyén egy nemzetiségi szempontból közömbös katolikus
egyház jön létre. Ez azzal jár, hogy a katolikus vallás megszûnik a lengyel etnikai identi-
tás jellegzetessége lenni. Csökken ezzel a lengyel identitás összetevõinek a száma, ami
azt is jelenti, hogy a lengyel tudatú népesség száma gyorsabban fog csökkenni, mint ami-
kor a katolikus egyházhoz való tartozás egyúttal a lengyel etnikumhoz való tartozást is je-
lentette.

A lengyel katolikusoknak nincs kedvére, ha a papok változtatnak a liturgia nyelvén. Az
ilyen templom már nem „saját” templom („idegen templom, idegen pap”), vagy már nem
is templom („cerkvát [= ‘ortodox templomot’] csináltak belõle”). A papok ilyen irányú
törekvései ellenkezést váltanak ki a lengyel hívekbõl. Az ellenállás különféle formákat
ölthet. Megragadhat a verbális deklarációk szintjén („ukránul nem fogok énekelni” – idé-
zi egy idõsebb nõ kijelentését a Nowy Zawód-i pap), de kifejezõdhet az istentisztelet
nyelvének megváltoztatására irányuló határozott követelésben is (például a zsitomiri ká-
polnában a hívek félbeszakították az ukrán nyelvû prédikációt mondván, hogy õk lengyel
istentiszteletre jöttek ide).

A szerzõ véleménye szerint ez az ellenkezés kifejezésre juthat a hívek nyelvi viselke-
désében is a mise alatt, vagyis abban, hogy nem válaszolnak a pap felszólítására, vagy
nem énekelnek akkor, ha a pap nem lengyelül beszél. Megfigyelései a Zsitomir környéki
Nowy Zawód község nyelvi viselkedésére irányultak 1998-ban a vasárnapi mise alatt. A
misét a helyi pap tartotta, aki beszél lengyelül (irodalmi nyelvi szinten), ukránul és oro-
szul. A templomban mintegy 100 fõ tartózkodott, zömmel 60 év feletti asszonyok (kb. 50
fõ) és férfiak (kb. 10 fõ). A második legnépesebb korcsoportot a 20 éven aluliak alkották,
fõleg lányok, de néhány fiú is. A legkisebb arányban a 20–40 év közöttiek voltak képvi-
selve (kb. 16 fõ, zömmel családok). Nemzetiségi szempontból a lengyelek voltak több-
ségben. A templomba járó ukránok és az ukrán katolikusok számát csak becsülni lehet, de
biztosan nem haladta meg a 10 fõt. Biztosan három asszonyról lehetett tudni, hogy ukrá-
nok: ketten egyébként ortodoxok voltak, az egyikük pedig ukrán katolikus. A mise két-
nyelvû volt, a változó részek – bevezetés, szentlecke, prédikáció, hirdetés – ukránul, az
állandó részek (Agnus Dei, Miatyánk) pedig lengyelül hangzottak el.

A pap felszólítására a hívek különbözõ intenzitással válaszoltak. A lengyelül elhangzó
felszólításra mindenki válaszolt egy-két nagyon idõs ember kivételével. A fiatalok közül
az oltártól távolabb ülõk ritkán válaszoltak, a presbitériumban helyet foglaló, rendszeres 821



templomlátogató fiatalok viszont mindig. Az ukrán nyelven elhangzó felszólításra csak a
presbitériumban ülõ fiatalok válaszoltak, az idõsebbek közül alig valaki. Nem fordult
elõ, hogy az ukrán nyelvû felszólításra valaki lengyelül válaszolt volna. A pap által len-
gyelül intonált énekeket az idõsebb korosztály énekelte, az ukrán nyelvûeket viszont
csak az orgonista és néhány fiatal a rendszeres templomlátogatók közül.

A mise alatti nyelvi viselkedést az idõsebb korosztály szabja meg. A hagyományos kö-
zösségekben, amilyenek az ukrajnai lengyel falvak, a nyelvváltás a liturgiában lassabban
megy végbe, mint egyébként. Nem elég ehhez a generációváltás, hanem ki kell alakulnia
egy olyan, az ukrán nyelvet a templomban is elõnyben részesítõ rétegnek, amely túlsúly-
ba kerül a templomlátogatók között. Jelenleg azonban a 20 évnél fiatalabbak megkérde-
zése azzal az eredménnyel járt, hogy a templomlátogató fiatalok között kisebbségben
vannak azok, akik ukránnak vallják magukat, a lengyel tudatúak pedig, noha gyakran
csak passzívan tudnak lengyelül, nem hívei annak, hogy kizárólag ukrán legyen az isten-
tiszteleti nyelv. A katolikus istentiszteleten való részvétel továbbra is együtt jár a lengyel
nyelv használatával, ezért az ukrán nyelvû hitoktatásra járó gyermekeknek is meg kell ta-
nulniuk néhány lengyel imádságot, ha a többiekkel együtt akarnak imádkozni.

Zoltán András

Nyelv és identitás a kasuboknál

Popowska-Taborska, Hanna: Jêzyk a to¿samoœæ – casus kaszubszczyzny. = Smu³kowa, El¿bieta, Engelking, Anna
(red.), Jêzyk a to¿samoœæ na pograniczu kultur. Bia³ystok, Katedra Kultury Bia³oruskiej Uniwersytetu w

Bia³ymstoku, 2000 (= Prace Katedry Kultury Bia³oruskiej Uniwersytetu w Bia³ymstoku 1. tom). 171–176. p.

Több mint egy évszázada folyik a vita arról, hogy a kasub önálló nyelv-e, vagy pedig a len-
gyel egyik dialektusa. Anyelvtudományi munkákban a kasub úgy jelenik meg, mint egy ko-
rábban nagyobb, de az elmúlt századokban germanizált nyelvterület keleti perifériája. Tipi-
kusan kasub hangtani változásnak mindössze három tekinthetõ, ezek közül kettõ (*ê > i;
s’, z’, c’, ’ > s, z, c, ) a XIV. században, egy pedig (az úgynevezett „kasub sva” ki-
alakulása bizonyos helyzetekben a rövid y, i, u helyén) a XVII. század második felében ala-
kult ki. Akasub mai különállása elsõsorban azon alapul, hogy megõrzött olyan, az ólengyel-
ben még ismert hangtani, alaktani és szókészlettani vonásokat, amelyeket a lengyel nyelv-
terület többi részérõl különféle innovációs folyamatok mára már kiszorítottak. Erre hivat-
kozva a nyelvészek egy része a kasubban egy – meglehetõsen archaikus – lengyel
nyelvjárást lát. Az így gondolkozó nyelvészek sem vonják azonban kétségbe a kasub, külö-
nösen az északi és középsõ kasub nyelvjárások nyilvánvaló különállását. Mindenki elisme-
ri, hogy a kasub annyira élõ és fejlõdõ idióma, amihez hasonló egyetlen más lengyel nyelv-
járásban sem tapasztalható. Más felfogás szerint azonban a kasub önálló nyelv. Edward
Breza felfogásában a két nyelvi rendszer – a lengyel és a kasub – szinkrón leírása és kont-
rasztív vizsgálata alapján megállapítható, hogy két különbözõ nyelvrõl van szó. Alfred
Majewicz az etnolektus (= egy etnikai csoport nyelve) fogalmával operálva azt állítja, hogy
ha egy etnolektuson beszélõ nem érti meg a másik etnolektuson beszélõt, akkor ez az
etnolektus önálló nyelv. És valóban, a Lengyelország központi részérõl származó lengyel
nem érti meg az északi kasub nyelvjárást.

Aszerzõ szerint a „nyelv vagy nyelvjárás” dilemmájának az eldöntése jelentõs mérték-
ben kívül esik a nyelvtudomány kompetenciáján, mert ebben kulturális és szociális té-822
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nyezõk is közrejátszanak, jelen esetben a következõk: 1. létezik kasub irodalmi hagyo-
mány és modern kasub irodalom; 2. kísérletet tesznek a kasub nyelvi norma kialakításá-
ra; 3. tudatosan bõvítik a kasub használati körét.

1. AXVI–XVII. században még csak kasub nyelvjárási vonásokat fedezhetünk fel len-
gyel nyelvû szövegekben, de a XIX. század elsõ felétõl kezdve már folyamatos a
kasub irodalmi hagyomány. A mai kasub írók zömét nem lehet nyelvjárási vagy re-
gionális írónak nevezni, noha sokan saját nyelvjárásukon írnak. Sok kasub mûvet le-
fordítottak ugyanis a lengyelen kívül más nyelvekre, köztük világnyelvekre is.

2. Akasub nyelvi norma kialakítására irányuló törekvés kézzelfogható jele a helyesírás
egységesítésére irányuló erõfeszítés. Az E. Breza és J. Treder által 1975-ben kiadott
helyesírási szabályzatot ugyan sokan vitatják és felülbírálják, de a nyelvi norma ki-
alakítását célozzák a kasub–lengyel és a lengyel–kasub szótárak, amelyek a nyelvújí-
tási szótár szerepét is betöltik: szerzõik maguk által kreált neologizmusokat is közöl-
nek abból a célból, hogy megteremtsék azt az irodalmi nyelvben nélkülözhetetlen
absztrakt szókincset, amely a nyelvjárásokból nem kölcsönözhetõ, mert a nyelvjárá-
si beszédben nem is létezik. 1981-ben megjelent E. Breza és J. Treder kasub nyelvta-
na (lengyelül), 1992-ben egy kasub nyelvkönyv, 1997-ben egy új kasub helyesírási
kézikönyv immár kasub nyelven, ami maga után vonta a kasub nyelvészeti szakkife-
jezések megteremtésének a szükségességét is.

3. A kasub nyelv használati körének tudatos kiterjesztése figyelhetõ meg abban, hogy
csak 1992-ben egyidejûleg két kasub nyelvû Újszövetség-fordítás is megjelent. Nem
kétséges, hogy az ilyen irányú buzgólkodásnak nagy lendületet adtak II. János Pál
pápa szavai, aki 1987. június 11-én Gdyniában anyanyelvükön biztatta a kasubokat
arra, hogy õrizzék meg identitásukat biztosító értékeiket és hagyományaikat. Bõvül-
tek a kasub intézmények is: Sikorzynban kasub kulturális és oktatási központ mûkö-
dik, Gdañskban pedig az újonnan alakult Kasub Intézet. A gdañski rádió hetente
kasub magazinmûsort közvetít, amelynek részeként kasub nyelvtanfolyam is indult,
amelynek írásos anyagát a gdañski helyi sajtó közli. Brusyban kasub líceum, a
gdañski egyetemen kasub lektorátus mûködik. A gdañski metropolita felszólította a
kasubul tudó papokat, hogy a kasub falvakban vezessék be a kasub nyelvû liturgiát.

Ugyanakkor a kasub vezetõ értelmiségiek lengyel nemzetiségûnek, a lengyel nemzet egy
sajátos etnikai változatába tartozónak vallják magukat, noha tudatában vannak etnikai
különállásuknak. A saját nyelvi és kulturális tudatú etnikai csoport identitása a kasubok
esetében más szinten fogalmazódik meg, mint a nemzeti identitás.

Zoltán András

Nyelv és identitás kultúrák határán:
a lausitzi szorbok

Rzetelska-Feleszko, Ewa: Jêzyk a to¿samoœæ na pograniczu kultur – sytuacja ³u¿ycka.
= Smu³kowa, El¿bieta, Engelking, Anna (red.), Jêzyk a to¿samoœæ na pograniczu kultur. Bia³ystok,

Katedra Kultury Bia³oruskiej Uniwersytetu w Bia³ymstoku, 2000 (= Prace Katedry Kultury Bia³oruskiej
Uniwersytetu w Bia³ymstoku 1. tom). 180–185. p.

A lausitzi szorbok lélekszáma jelenleg körülbelül 60 ezer fõ, a második világháború utáni
években még mintegy 80 ezren voltak. Közvetlenül a háború után Lausitzban nagy nem- 823



zeti fellendülés bontakozott ki. Dinamikusan fejlõdött az iskolahálózat, megindult a taní-
tó- és tanárképzés, megalakultak a szorb szervezetek, kulturális egyesületek, kórusok,
megnyitotta kapuit a színház stb. Ez annak volt köszönhetõ, hogy 1. a hitleri idõkben a
szorbokat éppúgy üldözték, mint a többi szlávot, a szorb nyelv használatát még családi
körben is büntették; a szorb értelmiség koncentrációs táborokba került. Az 1945. év
Lausitzban tehát valóságos felszabadulást jelentett; 2. a szovjet hatóságok a közös szláv
gyökerekre való tekintettel támogatták a szorb kisebbséget; a szorboknak hagyományo-
san szoros kapcsolataik voltak a csehekkel és a lengyelekkel (például a szorb katolikus pa-
pokat hagyományosan Prágában képezték, volt ott szorb ifjúsági szervezet is). A szorbok
politikai szimpátiáját mi sem jellemzi jobban, mint az, hogy petíciót intéztek Sztálinhoz
azzal a kéréssel, hogy területüket csatolja a cseh államhoz.

A szorb iskolahálózat, valamint a szorbok nemzeti képviselete, a „Domowina” azon-
ban beépült a német állam szervezeti és politikai struktúrájába. Idõvel számos szorb ve-
zetõ célszerûnek látta, hogy népe érdekében és a társadalmi cselekvés lehetõségéért be-
lépjen a kommunista pártba vagy a helyi közigazgatás szerveibe.

Az a szabadság és támogatás, amelyet a szorbok közvetlenül a háború után élveztek, az
NDK megalakulásával beszûkült. A „Domowina” magasabb funkcióit párttagok (SED)
foglalták el, és ezáltal a kommunista – és egyben ateista – propaganda eszközévé vált. Az
NDK hatóságai saját kisebbségpolitikát kezdtek folytatni, amely kétkulacsosnak nevez-
hetõ. A jelszavak szintjén továbbra is a szorbok egyenjogúságát hirdették, a valóságban
azonban korlátozták a kisebbségi jogokat az iskoláztatás, a vallásszabadság, a könyvki-
adás terén. A látszólag szorbbarát kirakatpolitika legfõbb eseménye a nagy csinnadrattá-
val reklámozott szorb kulturális fesztivál volt. Ugyanakkor azonban 1964-ben olyan tör-
vényt hoztak a szorb iskoláztatásról, amely szigorúan megkövetelte, hogy a szülõk írás-
ban kérjék, hogy gyermekük szorb iskolába járhasson. Ehhez olyan szûk határidõt adtak,
amit szinte lehetetlen volt betartani. Ennek következtében a jelentkezõk száma rohamo-
san csökkent: az 1962. évi 12 ezerrõl 1967-re mindössze 2800-ra (!). Hasonló leépülés kö-
vetkezett be minden más területen is. A háború utáni pezsgés megszûnt, a szorb nemzeti-
ség presztízsét szisztematikusan rombolták. Ez a helyzet egészen 1989-ig tartott. Az
1989–1990. évi politikai változás után kiadtak olyan jogszabályokat, amelyek garantálják
a szorb nemzet és kultúrája fejlõdését. A változásokkal egyidejûleg eltávolították az elõ-
zõ rezsimhez kötõdõ szorb funkcionáriusokat. Ezek között sok értékes, a szorb ügyet
õszintén szolgáló ember is volt, akiknek a pótlása nehézséget okozott. Egyes papokat,
akik korábban a függetlenség és az ellenzékiség támaszai voltak, most a Stasival való
együttmûködéssel vádoltak, ennek következtében a szorb elit meggyérült, tekintélye pe-
dig megkérdõjelezõdött.

A XX. század nagy változásokat hozott a falusi életben. Minden falu jó összeköttetés-
be került a városokkal a közlekedés fejlõdése nyomán, a házakba rádió, majd televízió
került, amely a többségi nyelven sugározta a mûsorokat. A fiatalok társadalmi elõrehala-
dása leggyakrabban a többségi nyelv és kultúra elfogadásával jár együtt. A szorb elit azon
törekvései, hogy erõsítsék a kisebbségi nyelv pozícióit az iskolában, a sajtóban, temp-
lomban stb., nem tudják fékezni Lausitzban azt a folyamatot, hogy egyre csökken a ma-
gukat szorbnak tartók, vagyis a szorb nemzeti tudattal rendelkezõk száma.

Egy nemzet vagy etnikai csoport azonosságtudatáról számos tényezõ dönt, többek kö-
zött a közös származás, a közös terület, az egységes anyagi kultúra, a közös történelmi és
kulturális tradíciók, a legendák, a dalok, az irodalom és a költészet. integráló szerepet töl-
tenek be az olyan szimbólumok is, mint a zászló vagy a címer. Fontos tényezõ lehet a kö-
zös vallás és a közös, másokétól eltérõ nyelv.824
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Ezek közül a tényezõk közül több már nem tölt be integráló funkciót Lausitzban. A
szorboknak ma már igen kis részben van saját területük. A háború után egész Alsó-
Lausitzban, de Felsõ-Lausitz nagyobb részén is a szorboknak be kellett fogadniuk háza-
ikba Lengyelországból kitelepített németeket. Megszaporodtak a szorb–német vegyes
házasságok, amelyekbõl többnyire csak németül tudó gyermekek születtek. A nagy kül-
színi fejtésû barnaszénbányák megnyitása és az erre alapuló ipari üzemek vonzották a
munkaerõt Németország minden tájáról, az eredetileg tiszta szorb lakosságú terület ve-
gyes lakosságúvá vált, kialakultak a német intézmények, a német iskolahálózat stb. A
szorb többséget ma már csak Felsõ-Lausitz délnyugati részén egy apró katolikus körzet (6
egyházközség) õrzi. Aszorbok anyagi kultúrája ma már nem különbözik a németekétõl. A
mezõgazdasági eszközök és mûvelési módok szorb népi sajátosságai áldozatul estek a
kollektivizálásnak. Most nagy farmergazdaságok alakulnak ki, amelyek kevés munkaerõt
foglalkoztatnak. A falusiak zöme városba jár dolgozni, ahol beolvad a német többségbe.
Eltûnõben vannak a szorbokat megkülönböztetõ viseletek, ételek, falusi építkezési ha-
gyományok. A közös eredet, hagyományok, szokások tudata egyre kevesebb szorbot jel-
lemez ma már.

Ilyen körülmények között a nyelv vált a szorb öntudat döntõ tényezõjévé. A nemzeti
nyelv megõrzése nem csak az emberek közötti érintkezés szintjén lényeges, hanem fõleg
az irodalmi nyelv szintjén, amelyet az iskola, az egyház, az intézmények képviselnek,
amely látható a helységnévtáblákon és az intézmények falán. Az irodalmi nyelv léte eme-
li az etnikai közösséget nemzeti közösséggé. A nyelv és az identitás összefüggése szem-
pontjából igen tanulságos a szorb nyelvet használók és a szorb nemzeti tudatúak aránya.
Egy 1987. évi vizsgálat szerint a megkérdezetteknek csak 80 százaléka vélte úgy, hogy a
szorb nyelv ismerete fontos tényezõje a szorb identitásnak. Még ennél is sokkal alacso-
nyabb volt ez az arány (57,4%) abban a régióban, ahol a német nyelv dominál. Ez azt je-
lenti, hogy az informátorok szubjektív meggyõzõdése szerint lehet valakinek szorb iden-
titása anélkül is, hogy használná a szorb nyelvet.

Alsó- és Felsõ-Lausitz protestáns vidékein a nyelvet pragmatikusan kezelik, nem tu-
lajdonítanak neki különösebb értéket. A legtöbb szülõ itt úgy gondolkodik, hogy a szorb
tanulása a gyermekeknek semmi hasznot nem hoz. Felsõ-Szilézia azon részén viszont,
ahol jó szorb iskolák vannak, a szülõk szívesen küldik oda a gyermekeiket, mert jobb
képzést nyújtanak, mint a német iskolák. Ez a helyzet azonban csak Felsõ-Lausitz kisebb,
katolikus részére érvényes, ahol a szorb nyelv még aktív érintkezési eszköz, mégpedig
nem csak a családban, hanem az iskolában, a templomban és a hivatalokban is.

A szorb társadalom kétnyelvû; nincs olyan szorb, aki ne tudna németül is. A városok-
ban a szorb nyelvet gyakorlatilag nem hallani az üzletekben, a hivatalokban vagy az ut-
cán, a munkahelyek közül csak a szorb intézményekben (iskolák, kiadók, társadalmi
szervezetek) használják. A munkahelyeken többnyire falun is már a német szó járja. Csa-
ládi körben szorbul beszél még az egész nyelvterületen az idõsebb korosztály, a fiatalok-
nak azonban már csak 10 százaléka. A szorb nyelv már csak az említett kis felsõ-lausitzi
katolikus körzetben dominál. A fentiek fényében a nyelv megõrzése egyet jelent a szorb
identitás, a szorb nemzet fennmaradásával.

Zoltán András
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Tatárország –  egy igazi kétnyelvûség nyomában

Polyakova, Yulia: Tatarstan. A la recherche d’un véritable bilinguisme. = Le Courrier des pays de l’Est,
2001. 1018. no. 27–34. p.

A szerzõ Párizsban, az INALCO-ban végzi doktori tanulmányait.
A szovjet rendszer a tatár nyelvet és identitást elnyomta. 1990. augusztus 30-án a Tatár
Szövetségi Köztársaság kikiáltotta függetlenségét, melyet 1992 márciusában népszava-
zással is megerõsített. Még ugyanebben az évben, novemberben kibocsátott alkotmány
kimondja, hogy a tatár és az orosz az ország hivatalos nyelve.

Az 1989-es népszámlálás adatai szerint az 5,5 millió lélekszámú tatárság képezte Orosz-
ország második legnagyobb etnikumát. Mindössze 1,7 millió él közülük a mai Tatárország
földjén; a többiek Szibériában, Közép-Ázsiában, Litvániában és a nagy metropoliszokban,
szétszórva. Aszovjet asszimilációs politika következtében ebben az idõben a tatárok 77,2%-
a vallotta második nyelvének az oroszt, 3,4%-uk elsõnek tartotta, míg összesen 1,1% orosz
beszélte a tatár nyelvet. Ugyanekkor a Tatarsztánnak számító területen a gyerekeknek mind-
össze 12%-a tanult az orosztól különbözõ tannyelvû iskolában, többségük vidéken. Fõváro-
sukban, az 1,2 milliós Kazánban csupán egyetlen iskolában tanítottak tatár anyanyelven.

A tatár nyelv fénykorát a XIX. század végétõl 1930-ig élte. A legrégibb tatár irodalmi
emlék Kul Gali poémája a XIII. századból, arab karakterekkel írva. A XIX. században
nagy lendületet vett tatár kultúra az orosz és az észt mellett a harmadik helyet foglalta el
a cári korszakban. A tatár nyelv 1917-ben emelkedett azonban csak hivatalos rangra. Né-
hány, az orosz–tatár együttélés példaértékû éve következett ezután. Mindkét nyelvet
használták a közigazgatásban, iskolákban, az élet minden területén. 1927-ben azonban az
arabról a latin betû használatára tértek át, 1939-tõl pedig, „a nemzetiségek szovjet politi-
kájának” jegyében a cirill betûs írásmódra. A 90-es évek végére megszülettek az afféle
jelszavak, mint „Amennyire a nyelv élõ, a nép is annyira élõ.”.

Atatár nyelv fennmaradásáról, fejlõdésérõl ma az államnak kell gondoskodnia. Apolitikai
pártok vérmérsékletüknek megfelelõen vélekednek a tatár, illetve az orosz nyelv együttes, át-
meneti, illetve kizárólagosan hivatalos nyelvvé tételérõl. 1992 júniusában fogadták el a szö-
vetségi törvényhozásban a „Tatársztán Köztársaság népeinek nyelvérõl” szóló törvényt. A
szövetségi területen az orosz az államnyelv, de valamennyi ott élõ köztársaság szabad kezet
kap egy másik államnyelv választására is. A föderatív állam anyagilag és jogilag támogatja
valamennyi, a területén beszélt nyelv használatát és fejlõdését. Tatársztán számára kikötés a
tatár és az orosz nyelv egyenlõsége az élet legkülönbözõbb területein, illetve ezek ismereté-
nek hiányában valamely harmadik nyelv használata is megengedett az ügyintézésben.

1994-ben részletes cselekvési program kidolgozását fogadta el az államtanács. Ide tar-
tozik 2001-ig felelõs szervezetek létrehozása a hivatalos nyelvek használatának beveze-
tésére az oktatásügyben, a médiában, a számítástechnikában. A tatár diaszpóra számára
kétévente egyszer világtalálkozót rendeznek Kazánban. Az általános- és középiskolák-
ban kötelezõ az orosz mellett a tatár nyelv tanulása-tanítása. Négy további nyelv vonat-
kozásában: a csuvas, a mari, az udmurt és a mordvin esetében a körzetben élõ nemzetisé-
gek létszáma szerint. A statisztika alapján a tatárul tanuló gyermekek az összlétszám
98,5%-át teszik ki, de csak a fiatalok 48%-a jár olyan iskolába, ahol fel van mentve az
anyanyelvi tanulmányok alól. Nõtt azoknak a vegyes iskoláknak a száma, ahol a tatár
nyelvû tanulástól mentességet lehet szerezni. Az okok között kezdettõl fogva a tanítás
minõsége kapott hangot, hogy tudniillik nincs elegendõ, tatár nyelven jól tudó, szakkép-
zett tanár az egyes iskolákban. Ezzel összefügg azonban az is, hogy a tanárképzõ intéz-826
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ményekben lehetetlen tatár tanulmányokat folytatni. A felsõfokú tanintézetekben nincs
külön költségvetés a tatár nyelvû oktatásra. Létezik már egy alternatív intézmény 1996
óta, a Humán Tudományok Intézete mint nemzeti szervezõdés. Azonban egy alternatív
egyetem létrehozása nagy vitákat váltott ki. Így, egy fontos láncszem hiányában, a szülõk
53%-a orosz iskolába küldi gyermekét, ahol a tatár nyelv, a sok között az egyik tantárgy.
A könyvkiadás fõleg a tankönyvekre koncentrálódik. Központi szerepe van ebben az
1992-ben alakult Magarif kiadónak. A magas példányszám is kevés azonban a volt Szov-
jetunió területén élõ összes tatárnak. A rádióadások mindenképpen aránytalanságot mu-
tatnak: egy tatár nyelvû órára több mint 40 orosz nyelvû adásóra esik (valamennyi csator-
nán együttvéve). Ennek ugyancsak nyelvi és pénzügyi okai is vannak.

AXX. századi írásreformokról esett már szó. Aharmadik, a tatár ábécé latin alapokra va-
ló visszahelyezése 2001 szeptemberében kezdõdött; tízéves átmenetet terveztek a folya-
matnak. Az iskolákba folyamatosan, felmenõ rendben vezetik be az új írást. Ahivatalos do-
kumentumok 2011-ig mindkét írásmóddal megjelennek. A cirill betûs változat elhagyása
kedvez a tatár nyelv sajátosságainak, a helyesírási és fonetikai jellegzetességeket a latin be-
tûs ábécé hívebben vissza tudja adni. Persze sokan csak annyit fognak föl a folyamatból,
hogy sok-sok pénzbe kerül az újrafordítás, és hogy Moszkvától távolodó, Törökországhoz
közelítõ politika részesei volnának. Erre az orosz duma sem tétlenkedett, szakértõi bizott-
ságot nevezett ki, hogy vizsgálná meg, a latin betû mennyire fogja szolgálni a tatárokat a
körülöttük élõ népek tengerében. A bizottság Kazánban úgy látta, hogy veszélytelen a vál-
toztatás, a dumában azonban már negatív politikai következményeket emlegettek, sõt, ab-
beli félelmüknek adtak hangot, hogy Törökország vallási befolyással él a térségben.

Az új iskolaévre, 2001–2002-re nem is készítették elõ kellõképpen a tananyagot. A
köztársasági elnök, Sajmiev a többi, ex-szovjet állam írásreformmal kapcsolatos tapasz-
talataira vár (Azerbajdzsán, Üzbegisztán). Néhány ismert tatár személyiség levélben for-
dult az Államtanácshoz, hogy ne változtassák meg a cirill betûs ábécét! Végül pedig: az
orosz alkotmány 3. cikkelyéhez is érkezett egy ajánlás, mely szerint az Oroszország terü-
letén élõ, valamennyi hivatalos nyelv írásmódja cirill legyen.

Kilenc évvel a Tatársztánban élõ népek nyelvének jogi elismerése, a nyelvpolitika még nem
érte el célját; a tényleges kétnyelvûség egyelõre csak álom. Az államigazgatásban még mindig
nem használják a tatár nyelvet. AFöderatív Alkotmánynak pedig ragaszkodnia kellene hozzá.
Tatársztán esete egyedülálló volt Oroszországban, s egy nemzeti nyelv megõrzése már önma-
gában is gazdagságot jelenthetne a kultúra, a társadalom számára.

Kakasy Judit

Üzbegisztán: egy nehezen kötelezhetõ
hivatalos nyelv

Uhres, Johann: Ouzbékistan – Une langue officielle difficile a imposer. = Le Courrier des pays de l’Est,
2001. 1018. no. 18–26. p.

A szerzõ a párizsi INALCO-n végzi doktori tanulmányait.
Igen különbözõ nyelvek éltek együtt Üzbegisztán mai területén, ezért a legtöbb helyen
többnyelvûség alakult ki. Még a függetlenség kimondása elõtt, 1989-ben hivatalos nyel-
vi státust kapott az üzbég. Beszélt formájának igen változatos dialektusai ismertek, egé-
szen eltérõ a volt Szovjetunió különbözõ részein élõ üzbégek által használt nyelv a „benn-
szülöttekétõl”. 827



Avégtelen mezõkön átvonuló kereskedõk sokféle nyelvet használtak. Az oázisok letelepült
népe igyekezett határozottabb formát adni egy változatnak. Tényleges lökést azonban a cári,
centralizáló politika, majd a szovjet rendszer adott az üzbég nyelvnek. Afüggetlenség kivívá-
sa óta az eszményi ’egy állam, egy nyelv’megvalósítása lehetetlen feladatnak tûnik. Pedig tud-
valevõ, hogy a nyelvi állapot az identitással is szoros kapcsolatban áll. Ahatalom éppen ezért
a türkmének évszázados jelenlétét sulykolja az állampolgárokba. Közép-Ázsiában egyébként
az indoeurópai nyelvek, így pl. a perzsa, és az Üzbegisztánban legjelentõsebb kisebbségnek
számító tadzsik keveredett a történelem során az altaji nyelvekkel, például a törökkel. Az üz-
bégek azonban elutasítják a keveredés elméletét mondván, õk letelepedett türkmének.

Nagyon kevés tényleges adat áll rendelkezésre a történelmi múltból. Annyi bizonyos, hogy
Közép-Ázsiának ezen a részén az ókorban a sztyeppei lovasok, a szkíták, majd késõbb az oá-
zisok letelepedett népe a keleti iráni nyelveket – a baktrit, szokhdit, klorezmit – használta. Ez-
zel szemben a legkorábbi török nyelvemlékek (a mai Mongólia és Szibéria területén) a VII.,
esetleg a VI. században jelentek meg. A Perzsa Birodalom szétesésével a perzsa megõrizte
közvetítõ nyelv szerepét Közép-Ázsiában. Idõközben a türk népek dél felé mozdultak el, és
elfoglalták a nomadizáló területeket, ahol szomszédságba kerültek, illetve összekeveredtek
az õslakosokkal, végül többségbe kerültek a mai Üzbegisztánt nagyjából meghatározó terü-
leten. Ám mind a mai napig bilingvis maradt a társadalom a türk nyelvû üzbégek és a perzsá-
ul beszélõ tadzsikok révén. AXI. század óta török eredetû uralkodók játszottak vezetõ szere-
pet a térségben, de az irodalom és a közigazgatás nyelve a perzsa maradt (Bukhara és Kokand
kánságban egészen mostanáig). Khira kánság területén a XV. században Aliecher Navai lét-
rehozta az üzbég irodalmat, amely a török egy változatán, a csaghatájon alapszik.

A cári idõszakban egyedül a gyarmatosítók nyelve, vagyis az orosz kaphatott hangot a
közéletben. Az októberi forradalmat követõen, a szovjet normatívának megfelelve, az ad-
dig arab írásjeleket használó üzbég nyelvet 1927-tõl a latin ábécé, majd 1940-tõl a cirill
ábécé karaktereivel használták írásban. A peresztrojka idején megjelenõ nacionalista
mozgalom tûzte zászlajára az üzbég nyelv emancipálását, így lett hivatalos nyelv 1989-
ben; az 1995-ös alkotmány pedig államnyelvi rangra emelte. Használatát, tanulását tör-
vényi úton garantálja. Ugyanakkor elismeri a többi nyelveket is, és az orosz mellett vá-
lasztható oktatási nyelvvé teszi õket. A különféle nyilvános intézmények eredetileg nyolc
évet kaptak arra, hogy az államnyelvet általánosan bevezessék. Úgy tûnik azonban, hogy
elképesztõ lassú ütemben folyik az üzbég nyelv elsajátítása, illetve általános használatba
vétele. Az üzbég légitársaság egyelõre változatlanul oroszul kommunikál.

Az üzbég nyelvet megtanulni nem könnyû, ám az iskolázott lakosságnak még ma is
csak kezdetlegesek az ismeretei. A törvény 4. cikkelye kimondja, hogy az üzbég nyelv ta-
nulása ingyenes. Ennek ellenére az üzemi nyelvtanfolyamokat, motiváció hiányában, las-
san abbahagyják. Az orosz ajkú lakosság egy része elhatározta, hogy gyermekét Oroszor-
szágban taníttatja tovább, ezért elhagyják Üzbegisztánt; mások pedig egész egyszerûen
kitartanak az orosz nyelv mellett abban bízva, hogy ezzel továbbra is mindig boldogulnak.

A függetlenné válás után az is hamar kiderült, hogy súlyos szakemberhiánnyal kellene
szembenézni, ha az orosz eredetû lakosságot mind hazaküldenék. Maradt tehát a jól begyakor-
lott, kölcsönös tolerancia alkalmazása. Az üzbégek nagy része nem tanulja meg anyanyelvét,
az oroszok pedig nyilvánosan nem tanúsítanak arroganciát az õslakosokkal szemben.

Az iskolában az oroszt gyakran idegen nyelvként fogják föl, bár tanítása valamennyi
helyen kötelezõ. Akormány ugyanakkor elrendelte, hogy az üzbégek által sûrûn lakott ke-
rületekben kötelezõen üzbég osztályokat nyissanak, még az orosz iskolákban is. A felsõ-
fokú képzésben való részvételhez, valamint sok állás betöltéséhez kötelezõ üzbéget tud-
ni. Erre a tadzsikok is hajlandóak, fõleg a városlakók Szamarkandban, Bukharában. Vi-828
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szonylag nagy arrafelé az igény a perzsa nyelvû oktatásra is. A tudományos szakirodalom
ugyancsak nyelvi nehézségekkel küzd. Apublikálók nagy része nem ismeri az üzbég nyel-
vet, ugyanakkor az ország határain túl élõ olvasóközönséggel is hasonló a probléma.

Az állami könyvkiadás elég visszafogott. A peresztrojka elõtt számos, nagy példány-
számú orosz és üzbég újság jelent meg. Noha maradtak az azonos tartalmú, két nyelven
megjelenõ hivatalos lapok, példányszámuk drasztikusan csökkent. Alig kapni simított fe-
lületû papírra nyomott, színes magazint, a megmaradt néhány is Oroszországban készül.
Ma a helyi tévécsatornák, egy kivételével, üzbég nyelvû mûsorokat sugároznak. Az
oroszországi adásokhoz parabolaantennát vesznek a lakosok. A filmgyártás államilag fi-
nanszírozott, politikailag teljes mértékig ellenõrzött. A színházi élet szabadabb: dinami-
kus, orosz nyelvû színház mûködik Taskentben.

A nyelvtörvény 7. cikkelye erõteljesen õrködik az állami nyelv közösségi használata
fölött. Sok pénzbe került a cirill betûhasználatról való visszaállás az államnak. Törökor-
szág egyébként arra próbálja rávenni a türkmén népeket, hogy kövessék példáját, és állja-
nak át a latin betûs írás használatára. Az üzbég kormány – hosszas tépelõdést követõen –,
1993 óta, a türkmén ellenzék legnagyobb örömére a latin betû használata mellett döntött.
Általánossá a 2000–2005 közötti idõszakban kívánják tenni. Az iskolákban fokozatosan,
fölmenõ osztályonként vezették be az új írásmódot az 1996-97-es tanévtõl kezdõdõen. Az
írásreform azonban több hullámban, eltérõ változatokban terjed. A végleges változat –
úgy tûnik – az 1996-os iskolaév kezdetére esett, amikorra a tankönyvek is idõben elké-
szültek. Igaz, csak az elsõ osztály számára, de az elhatározás mindenesetre komoly volt.
Az egyes korosztályok között így is szakadék húzódik anyanyelvük írásképének írását-ol-
vasását illetõen. Sok szülõ úgy próbál segíteni gyermekének, hogy a cirill ábécével pró-
bálja megtanítani olvasni. Gyakran hallani olyasmit is, hogy „a gyerek latinul tanul”,
ilyenkor nyilvánvalóan az üzbég latin átírásos változatának elsajátítására kell gondol-
nunk.

Kakasy Judit

Orosz alapú pidzsin nyelvek

Stern, Dieter: Russische Pidgins. = Die Welt der Slaven, XLVII. Bd. 2002. 1–30. p.

Az orosz szókincsen alapuló pidzsin nyelvekre mindeddig nem sok figyelmet fordított a
szlavisztika. Úgy tunhetne, hogy nem is nagyon érdemes ezzel a kérdéssel foglalkozni,
mivel a legismertebb orosz pidzsin, a russenorsk, már több mint nyolcvan évvel ezelõtt
kihalt, a kjahtai kínai–orosz pidzsin pedig a kínai–orosz barátság 1959-ben történt meg-
szakadása következtében látszott ugyanerre a sorsra jutni. E két pidzsinbõl csak nem túl
terjedelmes feljegyzések maradtak fenn: rövid párbeszédek, egyes mondatok és szavak
gyûjteményei. Kevésbé ismert azonban, hogy Szibéria északi peremén, a Tajmir-fél-
szigeten máig fennmaradt egy orosz pidzsin, továbbá a kínai–orosz pidzsin sem enyé-
szett el még teljesen. Mindkét pidzsin azonban közvetlenül a kihalás elõtt áll, ezért vizs-
gálatukra és dokumentálásukra halaszthatatlanul szükség van.

A pidzsin és kreol nyelvek1 kutatása – a kreolisztika – kezdetben csaknem kizárólag az
angol, a francia, a spanyol vagy a portugál alapú tengerparti pidzsinekkel foglalkozott a
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vei. Budapest, 1999. 1191–1192. p.



Karib-tenger, Nyugat-Afrika és a Csendes-óceán térségében. A XX. század közepétõl
kezdve azonban fokozatosan felfedezték az olyan kontinentális pidzsineket, mint amilyen
például a számos közép-afrikai országban elterjedt ngbandi alapú pidzsin, az arab alapú
szudáni juba, a különféle indián pidzsinek, végül a sarkkörön túli pidzsinek is a kutatók
látókörébe kerültek. Az ezekrõl I. Broch és E. H. Jahr szerkesztésében 1996-ban kiadott
összefoglaló munka2 már hírt ad orosz alapú pidzsin nyelvekrõl: a tajmiri govorkáról és a
russenorskról. Aszakirodalom kritikai áttekintése után a szerzõ hét orosz alapú pidzsin és
keveréknyelvet sorol fel: 1. govorka, 2. russenorsk, 3. kamcsatkai pidzsin, 4. kínai–orosz
pidzsin, 5. Copper-szigeteki aleut, 6. volgai pidzsin, 7. burját–orosz. Ezek közül a kam-
csatkai pidzsinrõl csak egy 1922-es elejtett megjegyzésbõl tudunk, a Copper-szigeteki
aleut nem igazi pidzsin, hanem teljes értékû (keverék)nyelv, a csuvasok által használt vol-
gai pidzsinrõl szintén az 1920-as évekbõl maradtak fenn igen gyér feljegyzések, a bur-
ját–oroszról csak hírek vannak, leírása nincs. Ezért a szerzõ a továbbiakban azt a három
orosz pidzsint ismerteti, amelyek kielégítõen dokumentálva vannak.

A russenorsk kereskedelmi pidzsin, amelyet Észak-Norvégiában használtak az orosz
kereskedõk és a norvég halászok. A norvégok a halászzsákmányuk egy részét lisztre, ga-
bonára, kenderre, nyírfakéregre, deszkára és más effélékre cserélték azoknál az arhan-
gelszki, holmogori, Szumszkoj Poszad-i és kemi orosz kereskedõknél, akik kora nyáron,
amikor visszavonult a jég, felkerekedtek Észak-Norvégia felé, majd késõ nyáron hazatér-
tek. Ok maguk is halásztak a norvég tengerpart mentén le egészen a Lofoten-szigetekig,
de saját fogásukat szívesen megtetézték a norvég halászok feleslegével is, mivel a nyílt
tengeri hal az oroszoknál nagyon kedvelt áru volt. A kereskedelem cserealapon bonyoló-
dott. E kereskedelem nyomai egészen a XVIII. század elejéig követhetõk nyomon, de
igazán akkor lendült fel, amikor legalizálta ezt a kereskedelmet az 1782. évi orosz–dán
kereskedelmi egyezmény. Finnmark tartományt ez az egyezmény szabadkereskedelmi
övezetté nyilvánította. Az orosz aktivitás soha nem látott mértékben megnõtt az észak-
norvégiai partoknál. Például csak az 1881. évben 470 hajó összesen 2287 fõnyi személy-
zettel hajózott a Fehér-tengerrõl Vadsø , Vardø , Hammerfest és Tromsø kikötõi felé. A XX.
század elejétõl a forgalom hanyatlásnak indult, mert a norvég halászok egyre nagyobb
mértékben nyugati vevõket találtak árujuknak, a norvég parlament 1905-ben meg is til-
totta a közvetlen cserekereskedelmet az oroszokkal. Az elsõ világháború és az októberi
forradalom véglegesen megpecsételte ennek az akkor már amúgy is hanyatlásra ítélt áru-
csereforgalomnak a sorsát.

Az alatt a kereken kétszáz év alatt azonban, amíg létezett az orosz Pomorje és a norvég
Finnmark között ez a kereskedelem, az norvégok és az oroszok között az egyetlen érint-
kezési nyelv a russenorsk volt. Ennek ellenére a kutatók között teljes az egyetértés, hogy
a russenorskot nem e kereskedelem hívta életre, hanem egy régebbi svéd pidzsin orosz
szókinccsel való feltöltése útján keletkezett. Valóban létezett egy ilyen svéd alapú pidzsin
a térségben: a borgermå let, amely a svéd kereskedõk és a számik (lappok) közvetítõ nyel-
ve volt. Az errõl rendelkezésre álló gyér adatok azonban nem utalnak semmiféle hason-
lóságra a russenorskkal, ezért az a közkeletû vélekedés, miszerint a russenorsk a borger-
må let relexikalizálódásával jött volna létre, nem bizonyítható.

A russenorsk jellemzõ sajátossága, hogy egész dokumentált léte alatt nem fejlõdött to-
vább. Már a legelsõ fennmaradt feljegyzésekben (1807) megvan például az igékre jellem-
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zõ -om végzõdés (krallom ‘lopni’). A russenorsk végig igen korlátozott funkciójú nyelv
maradt, ami használati körével magyarázható: sosem lépett ki a cserekereskedelem szûk
szférájából. Ugyanakkor stabil normái voltak, és kifejlesztett néhány sajátos alaktani jel-
legzetességet is. A kiejtésre nézve norvég feljegyzésekre vagyunk utalva, de biztosak le-
hetünk abban, hogy létezett orosz, sõt számi kiejtési változat is. Akiejtésben arra töreked-
tek, hogy kerüljék az egymás nyelvében nem létezõ hangokat, így például az orosz x-ból
(= ch) a russenorskban k lett (xleb > klæ ba ‘kenyér’, orex > oreka ‘mogyoró’), az orosz z-
bõl, ž-bõl és š-bõl egyaránt s (znaj > snaj ‘tudni’, tamožnja > damosna ‘vám’, kupiš > ku-
pis ‘vásárolsz’). Anorvég h-ból viszont – mintegy elébe menve az orosz kiejtési szokások-
nak – g lett (hav > gav ‘tenger’, halvanna > galanna ‘másfél’), az y-bõl (= ü) pedig ju (dyr
> djur ‘drága’). A norvég és az orosz nyelv ragozási rendszere természetesen „törlõdött”,
a fõnevek egységesen -a-ra végzõdnek: klæ ba ‘kenyér’ < orosz xleb, platka ‘kendõ’ <
orosz platok, daga ‘nap’ < norvég dag. A russenorsk nem ismer esetvégzõdéseket, de az
esetviszonyokat megkülönbözteti oly módon, hogy az alany- és a tárgyeset kivételével
minden más esetben a fõnév elé kiteszi a på univerzális elöljárószót:

klokka på ju
óra rajta te
’a te órád’

principal på sjib?
kapitány rajta hajó
‘A kapitány a hajón van?’

Nem ragozzák az igéket sem, de az említett -om végzõdéssel jelzik, hogy igérõl van szó:
betal-om ‘fizetni’ < norvég betale, drikk-om ‘inni’< norvég drikke, smotr-om ‘nézni’ <
orosz smotret’.

A russenorsk abban különbözik a nyugat-európai nemzetek gyarmati pidzsinjeitõl,
hogy szókincse nem egy nyelvbõl származik. A russenorsk szókincs 39 százaléka az
orosz, 47 százaléka pedig norvég eredetû. Összesen 300 szó maradt fenn, ennek fele csak
egyszer fordul elo a feljegyzésekben. Ha 150 szavas alapszókinccsel számolunk, akkor
ez meg is felel annak, ami egy pidzsintõl várható. Az orosz és norvég szavakon kívül van-
nak a russenorskban alnémet, illetve németalföldi szavak (grot ‘nagy’, krank ‘beteg’,
sprek ’beszélni’), angol szavak (jes ‘igen’, slipom ‘aludni’, verrigod ‘kiváló’) és néhány
számi szó is (kizárólag halnevek, mint pl. jossa, tiksa). Az angol és az alnémet szavak je-
lenléte azzal magyarázható, hogy norvég részrõl az ilyen elemeket bõven tartalmazó ten-
gerészzsargon vett részt a russenorsk kialakulásában.

A másik orosz alapú pidzsin, a kínai–orosz, szintén kereskedõnyelv. Ezt az
orosz–kínai határ mentén Kjahta és a szomszédos Majmacsin (ma: Altanbulag) kereske-
dõvárostól kezdve egészen a Csendes-óceán partvidékéig használták. 1824-ben említik
elõször mint az orosz–kínai kereskedelem nyelvét. Felfedezhetõk benne altaji szubsztrá-
tum nyomai is, ezért valószínûsíthetõ, hogy kezdetben az oroszoknak a mongolokkal, a
különféle török nyelvû népekkel és a tunguzokkal való érintkezésének a nyelve volt. A
pidzsin stabilizálódásához hozzájárult az 1728. évi kjahtai orosz–kínai egyezmény,
amelynek értelmében szabadkereskedelmi városok jöttek létre. A kjahtai kereskedelem-
nek a mongol kommunista forradalom vetett véget 1921-ben, amikor elûzték innen a kí-
nai kereskedõket. Az orosz–kínai szakításig (1959) azonban szerényebb keretek között
folytatódott a szabad kereskedelem Ulan-Bator egyik külvárosában. 831



A legutóbbi idõben újjáéledt az orosz–kínai kereskedelem, amelyet a Kínából vonaton
érkezõ kereskedõk ûznek Szibéria számos városában. Elvileg lehetséges, hogy ebben a
kereskedelemben újra megjelenik az kínai–orosz pidzsin, az Usszuri vidékén még min-
dig élnek olyan idõsebb bennszülöttek, akik az orosz nyelvet csak a kínai–orosz szintjén
ismerik. Tény, hogy a mai kínai kereskedõk az orosz vásárlókkal egy rendkívül primitív
orosz alapú nyelven érintkeznek.

A kínai–orosz legjellegzetesebb hangtani vonása a mássalhangzó-torlódások feloldása
és a szóvégi mássalhangzó elhagyása. Ezzel egységes szótagstruktúra alakul ki, amely-
ben minden egyes mássalhangzót egy magánhangzó követ:

pološu/porošu < orosz prošu ‘kérem’
šipiki/šibiko < orosz šibko ‘gyorsan’
xovosa < orosz xvost ‘farok’

Az orosz szóhangsúly gyakran az utolsó elõtti szótagra kerül:

molóko < orosz molokó ‘tej’
žaréko < orosz žárko ‘forró(n)’

Az esetviszonyokat itt is úgy adják vissza, mint a russenorskban, azzal az eltéréssel, hogy
az univerzális elöljárószó itt a za. A szókincs fõleg orosz elemekbõl áll, kevés kínai és
egészen elenyészõ mongol elemmel.

Aharmadik orosz alapú pidzsin, a govorka, ma is élõ nyelvváltozat. Az elnevezés nyel-
vészektõl származik, maguk a beszélõk úgy vélik, hogy õk oroszul beszélnek. A Tajmir-
félsziget bennszülött etnikumai használják: a nganaszanok, az enyecek, kisebb részt
enyecek (ezek szamojéd nyelvek), a dolgánok, akiknek a nyelve a jakut egyik változata,
tehát török nyelv, valamint az evenkek, akik megtartották tunguz nyelvüket. A Tajmir-
félszigeten a nganaszanok és a dolgánok játsszák a fõszerepet. Ezek eredetileg nomád
rénszarvasvadászok voltak, vagyis más szibériai népektõl eltérõen nem tartottak rénszar-
vascsordákat. A különbözõ etnikumok vadászterületei keresztezték egymást, és nem szá-
mított ritkaságnak, hogy a nganaszanok például dolgánokba ütköztek. Mivel egymás
nyelvét többnyire nem ismerik, ilyenkor a govorkát használták közvetítõ nyelvként. Eb-
ben nagy szerepük volt a dolgánoknak, akik viszonylag késõn, a XVII. század végén je-
lentek meg a félszigeten, mindenesetre az oroszok megjelenése után tûntek fel itt. Nyil-
vánvaló, hogy a govorka az oroszok és a bennszülött lakosság érintkezése során keletke-
zett, de a késõbbi fejlõdés során függetlenedett az orosztól, lényegében az oroszok kizá-
rásával használták egymás között az õshonos etnikumok képviselõi.

A tajmiri népek viszonyai a szovjet idõszakban bekövetkezett kisajátítással és kollek-
tivizálással alaposan megváltoztak. Ez 1930-ban indult meg, és két év múlva, 1932-ben
a véres voloèankai lázadáshoz vezetett. A dolgánokat 1938-ra, a nganaszanokat pedig
csak tíz évvel késõbb sikerült teljesen kollektivizálni. A rénszarvastenyésztõ brigádok-
ban ugyan együtt kényszerültek dolgozni a különbözõ etnikumok képviselõi, de az isko-
larendszer kiteljesedésével a fiatalok már a standard oroszt tanulták meg, így a govorka
háttérbe szorult. Jelenleg csak a 70–75 évesnél idõsebbek beszélik a govorkát, a fiatalok
nemhogy a govorkát, de etnikumaik nyelvét sem beszélik, kizárólag az oroszt használják.
Ily módon ma a govorka a nagyszülõk és az unokák nemzedékei közötti kommunikáció
eszköze, mivel az elõbbiek a nganaszant vagy a dolgánt, az utóbbiak pedig csak az oroszt
beszélik. Ebben a kommunikációban csak az idõsek használják a govorkát, tehát nincs832
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ma már olyan beszédszituáció, hogy mindkét fél a govorkát használná. Az ifjú nemzedék
mulatságosnak tartja az idõsek száján a govorkát, ezért az idõsek is igyekeznek alkalmaz-
kodni, így ennek a nyelvváltozatnak nemcsak a beszélõi fogyatkoznak meg a generáció-
váltás során, hanem maga a govorka is veszít jellegzetes vonásaiból.

Hangtani szempontból a govorka csak a mássalhangzók terén tér el az orosztól. Az
orosz s, z, š, ž és c hangokat legtöbbször egységesen s helyettesíti. A lágy t’-t gyakran è-
szerûen ejtik: osira < orosz ozero ‘tó’, s’uka < orosz šèuka ‘csuka’, kusat’ < orosz kušat’
‘enni’, èimno < orosz temno ‘sötét’. A szó eleji mássalhangzó-csoportok egyszerûsöd-
nek: tarsy < orosz staršij ‘idõsebb’, kol’ka < orosz skol’ko ‘mennyi’, barat < orosz brat
‘fiútestvér’. A szókezdõ r elõtt magánhangzó-betoldás van: yryba < orosz ryba ‘hal’,
uruski < orosz russkij ‘orosz’.

Az alaktani rendszer némileg eltér attól, amit a másik két pidzsinben tapasztaltunk. A
névszóknak itt is csak egy alakjuk van, ami többnyire az orosz alanyeseti formának felel
meg, de lehet más is (pl. a ‘gyermek’jelentésben csak a rebjata használatos, ami az orosz-
ban többes számú alak). Prepozíciók itt egyáltalán nincsenek, viszont az orosz mesto
‘hely’ szóból névutót fejlesztettek, amit minden helyviszony kifejezésére használnak.
Emellett van még a meste névutó is, amely társhatározót fejez ki (< orosz vmeste ‘együtt’).

A várakozásokkal szemben a govorka igerendszere az oroszéval azonos, azzal a kü-
lönbséggel, hogy az aspektus kifejezését mellõzi. Megkülönbözteti viszont az igeidõket.
Hogy ez az állapot a standard orosz újabb hatásának tudható-e be, vagy már a pidzsini-
zálódás kezdete óta így van, eldönteni nem lehet. A govorka szókincse alapvetõen orosz
elemekbõl áll, a helyi nyelvekbõl viszonylag kevés került bele.

Végezetül a szerzõ megállapítja, hogy ma már ezt a nyelvet sem eredeti funkciójában
használják. Lehet, hogy Oroszország különféle vidékein másutt is vannak még hasonló
pidzsin nyelvek, de valószínûleg ugyanígy a kihalás szélén tengõdnek ma már. Ez a kö-
rülmény sürgeti lejegyzésüket és tanulmányozásukat.

Zoltán András
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