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hogy igen jól ismeri a magyar szakiro
dalmat is. A már említett magyar nyelvé
szeken kívül utal Antal László, Berrár Jo
lán, Fábián Pál, Nagy Ferenc, Szabó Zol
tán, Szathmáry István, Terestyényi Ferenc 
könyveire, dolgozataira is.

Az angol és német nyelvű tartalmi 
összefoglaló azok számára is betekintést 
nyújthat a könyvbe, akik nem ismerik a 
szlovák nyelvet.
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Nemrég jutott el hozzánk az az enciklo
pédiái szótár, amelyben első ízben olvas
ható igen részletes összegző-elemző le
írás a nyelvreform (1990-1995) eredmé
nyeképpen az Orosz Föderáció területén 
napjainkban élő, funkcionáló nyelvek 
„státusában” bekövetkezett változásokról.

A bevezetőben a kötet főszerkesztője, 
V. P. Neroznak utal a volt Szovjetunió te
rületén kialakult új geopolitikai struktúra 
előzményeire, a szükségszerű változás 
okaira. Ezek közül kiemeli a gazdasági 
önállóságra és a nemzeti-kulturális önren
delkezésre irányuló törekvéseket a volt 
szovjet állam köztársaságainak területén 
élő népek részéről (TMTyjibHbie napo^bi).

A lenini asszimilációs nemzetiségi po
litika háttérbe kerülésével, súlyának csök
kenésével a Szovjeté ni óban a nyelvi álla
potot alapvetően befolyásoló strukturális 
változások kezdődtek, melyeknek ered
ményeképpen mindössze két év alatt 
(1989-1990) valamennyi szovjet köztár
saságban elindították a nyelvreformot, 
ami aztán geopolitikai következmények

kel is járt. Ugyanakkor az Azerbajdzsáni, 
Örmény és a Grúz Köztársaság saját terü
letükön nyelvüket már 1978-tól -  alkot
mányaik által rögzített -  államnyelvi 
rangra emelték. 1989-től azután a szövet
ségi köztársaságok egymás után alkották 
meg a nyelveik új státusára vonatkozó 
törvényeket.

1990. április 24-én (később, mint a 
köztársaságok többsége) a Legfelső Ta
nács elfogadta a Szovjetúnió Nyelvtörvé
nyét, amely már csak az addig bekövet
kezett változások (az oroszon kívüli nyel
vek államnyelvi státusra emelése) ered
ményeinek az összefoglalása volt. Ami az 
orosz nyelv törvény által deklarált státu
sát illeti, úgy azt a Szovjetúnió állami 
nyelveként és a nemzetek közötti érintke
zés hivatalos nyelveként határozták meg.

Az 1990-es év második felétől a nyelv
reform föderatív alapokon kezdett kibon
takozni.

Néhány köztársasában még a Szovjet
únió felbomlása előtt, másokban a rend
szerváltozás után hozták létre a nyelvi 
törvényt. Az Orosz Föderáció Törvényét 
1991. október 25-én szentesítette a Leg
felső Tanács. 1995 novemberéig a Föde
ráció 21 köztársaságából kilencben léptet
ték életbe a Törvényt, de annak kidolgo
zása, elfogadtatása folyamatban van má
sutt is. A kötet szerkesztőinek szándéká
ban áll a jövőben egy bővített kiadásban 
megjelentetni az időközben hatályba lé
pett törvényeket is.

A nyelvtörvények létrehozásának jogi 
alapú motiváltsága mellett (egy államnak 
legyen állami nyelve), létezik egy nyelvi
ökológiai motiváló tényező, s ez volta
képpen elsődlegesnek tekintendő: az etni
kai identitás megőrzéséért folytatott küz
delem. Ebben az értelemben az Orosz Fö
deráció népeinek nyelvei nemzeti kincs
nek és történelmi-kulturális örökségnek 
tekintendők, amelyek az állam védelme 
alatt állnak. Az Orosz Föderáció területén
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jelenleg 80 irodalmi nyelvet tartanak szá
mon, különböző státussal és funkcióval.

A bevezető részben olvashatjuk néhány 
fontos szakkifejezés rövid definícióját 
(államnyelv, hivatalos nyelv, nyelvi stá
tus, nyelvi korpusz). Ugyanitt szerepel az 
ún. TMTyjibHbiH >i3biK, amely magyar meg
felelőjét jobbnak látjuk a körülírás mód
szerével visszaadni: azt a nyelvet jelöli, 
amely az adott népcsoport („ethnos”) ne
vében is szerepel, illetve amelyről az 
adott nemzeti-állami vagy területi egység 
a nevét kapta, pl.: ta tá r  n ép  <=> ta tá r  => 
ta tá r  n y e lv  => Tatár K ö z tá r sa sá g . Ezek 
státusuk szerint állami nyelvek (tatár, 
burját, komi), vagy nem állami nyelvek 
(korják, nyenyec), többségük kisebbségi 
nyelv.

Jogi értelemben az orosz nyelv az
✓

Orosz Állam állami nyelve, tehát integrá
ló szerepet tölt be a politikai, társadalmi 
és kulturális szférákban, ezenfelül állami 
szimbólum, valamint -  az Orosz Föderá
ció nemzetei számára -  a nemzetek kö
zötti érintkezés alapvető eszköze.

A köztársaságok nyelvtörvényeinek 
anyagát tanulmányozva azt találjuk, hogy a 
már érvényben lévők -  egy kivételével -  
valamennyien az oroszt jelölik meg máso
dik állami nyelvként, ami azért is Figyelem
re méltó, mert a szóban forgó területen szá
mos kodifikálatlan, az irodalmi nyelvi nor
mát nélkülöző kisebb nyelv is létezik.

A másik probléma az, hogy számos ál
lamnyelvvé vált „etnikum-nyelv” jogi 
státusa és funkcionális szintje között 
nincs megfelelő összhang. Ez leglátvá
nyosabb formában az iskolai oktatásban 
jelentkezik. Az államnyelvi rangot viselő 
nyelvek közül (az oroszon kívül, amely 
maximális funkcionáltsági fokot mutat) 
csak tatár és -  részben -  baskír, illetve 
csuvas nyelven folyik oktatás az 1-11. 
osztályokban.

A szótár az Orosz Föderáció vala
mennyi államnyelvi státussal rendelkező

beszélt nyelvéről tudósít. Ezeket a nyel
veket találjuk betűrendbe szedve a kötet 
második nagyobb egységében, a rájuk jel
lemző főbb ismérvekkel együtt. A szótári 
rész ezen paraméterek részletes felsorolá
sával kezdődik. Ezek a következők: I) Et- 
noszociolingvisztikai adatok: a nyelv 
megnevezése; a nyelv hovatartozása 
(nyelvcsoport, család); a nyelvet beszélők 
száma; területi elterjedtség; a nyelvet be
szélő nép („ethnos”) neve; a nyelv státusa 
a köztársaságban; a nyelv írásbelisége; az 
irodalmi nyelv fejlődésének szakaszai, a 
nemzet klasszikusainak szerepe az irodal
mi nyelv kialakulásának folyamatában 
stb.; II) A nyelvi rendszer jellemzői: 
hangrendszer; a nyelv morfológiai típusa 
(szóképzéssel kapcsolatos információk); 
grammatikai kategóriák; szóképzési mo
dellek és szabályok; a mondat struktúrája 
az adott nyelvben stb.; III) Bibliográfia: a 
nyelvre vonatkozó szakirodalom (szótá
rak, nyelvészeti munkák, tankönyvek); a 
legfontosabb tudományos munkák.

A szótári rész az alábbi 29 nyelv leírá
sát tartalmazza: adige, altáji, avar, baskír, 
burját, csecsen, csuvas, darg, hakaszi, in- 
gus, ja kút, kabard-cserkesz, kalmük, ka
ra csaj-bal kári, karjalai, komi-permják, 
komi-zürjén, kumük, lak, lezg, mari, 
mordvin, nogaj, orosz, őszét, tabaszarjan,
tatár, tuvai, votják.

A harmadik részben a Föderáció, illet
ve az egyes köztársaságok nyelvtörvényei
nek szövegét, a törvények életbeléptetésé
vel kapcsolatos rendeleteket, valamint a 
területen élő népek nyelvének megóvásá
ra, fejlesztésére vonatkozó állami koncep
ció leírását olvashatjuk (az egyéb doku
mentumok mellett).

A földön számos nép, nemzet, és ennek 
megfelelően a nyelvek sokasága létezik. 
Szociolingvisztikai szempontból vala
mennyi nyelv egyenlő, azonos értékű, 
egyformán hasznos, ha be tudja tölteni
funkcióját és a kommunikáció eszközéül




