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Quo vadis, Oroszország?

1. Bevezetés
Milyen nyelvpolitikai állapotok uralkodnak a széthullott Szovjetunió utódállamaiban? 
Hogy teljes képet kaphassunk, minden országgal behatóan, több forrásra támaszkodva 
kellene foglalkozni. Az adott terjedelem és műfaj miatt erre nem vállalkozhattam, de 
arra igen, hogy felvillantsak bizonyos tényeket, tendenciákat, indulatokat, amelyek 
együttesen adnak egy - a valós viszonyoktól nem túl távoli - összképet.

Jelen összeállítás tehát nyilvánvalóan nem teljes. Ahogy a felhasznált irodalmak 
jegyzéke mutatja, a források kiválasztása kizárólag internetes keresésen alapult, és csak 
orosz, illetve magyar nyelvű publikációkat tartalmaz. Nagyon érdekes lenne a volt 
szovjet tagköztársaságok nyelvein megjelent hasonló tárgyú írások egybegyűjtése is, 
mert vélelmezhető, hogy más nézőpontból tekintenek a problémákra, más az emocio
nális alapállásuk is, mint az orosz nyelvűeké.

A forrásfelsorolás mutat bizonyos esetlegességet abban a tekintetben is, hogy mire 
sikerül egy korlátozott időráfordítású böngészés során rábukkanni. Kérdésként merül
het fel továbbá, hogy a világháló mennyiben reprezentatív fellelhetőségi helye az adott 
témakörhöz tartozó irományoknak, megnyilvánulásoknak Ugyanez persze bármely 
véges idejű forráskutatás, illetve könyvtár vagy folyóirattár tekintetében is felmerül... 
Az internetes keresőeszközök és maga az Internet elmúlt években végbement töretlen 
és gyorsuló fejlődése ugyanakkor ilyen kételyeknek egyre kevesebb helyet hagy.

A lista meglehetősen tarka képet mutat eredet, szerzők, érzelmi indíttatás tekinte
tében. Szerepelnek rajta eredetileg papíron megjelenő folyóiratok cikkei, de kizárólag 
on-line terjesztésű anyagok is. Akik írták, jobbára nyelvészek, irodalmárok, politiku
sok, kisebbségekkel foglalkozó szakemberek, továbbá vannak köztük jogászok és 
(internetes) szakújságírók. A tudományos igényű, tárgyilagosságra törekvő megköze
lítés mellett egyaránt felbukkannak a szertefoszló nagyhatalmi gőg maradványai és a 
ló túlsó oldalára áteső nacionalista világszemlélet elemei, tehát a védekező és támadó 
attitűd egyaránt fellehető. [Szokástól eltérően nem folyamatosan haladó jegyzetszá
mokkal, hanem a felhasznált irodalom szögletes zárójelbe tett sorszámával utalok a 
hivatkozott forrásra.]

2. Nemzetközi kitekintés
Mint ismeretes, a ma létező nyelvek közül csak mintegy 225 rendelkezik írással. A 
világon jelenleg csak 15 olyan nyelv van, amelyen legalább 50 millió ember beszél. 
Ezek a következők: angol, arab, francia, hindi, indonéz, japán, kínai, koreai, lengyel,
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német, olasz, orosz, portugál, spanyol, ukrán. Az úgynevezett világnyelvek száma 
rendkívül kicsi, mindössze az angol, a francia, a német és az orosz nyelvre korlátozódik.

Egyre többen vélik úgy, hogy az eddigi globális nyelvpolitika, amely tulajdonkép
pen csak a nagy európai nyelvekre (angol, francia, német és orosz) vonatkozott, nem 
váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Ez a nyelvpolitika egyrészt igazságtalan előnyö
ket biztosított e nyelvek anyanyelvi beszélőinek (nekik nem kellett más nyelveket 
tanulni, így privilegizált helyzetbe kerültek azokkal szemben, akik nem beszélik ezeket 
a nyelveket), másrészt ezáltal a nagy nyelvek képviselői ráerőltették saját civilizáció
jukat más nemzetekre, kultúrákra, és ezzel kárt okoztak nekik. Az említett világnyelvek 
oktatása egyáltalán nem kölcsönösségi alapon történt [1].

3. A szovjet múlt
Mielőtt a közelmúltat, jelent és a közeljövő trendjeit vizsgálnánk, vissza kellene térni 
a kiinduláshoz, azaz a Szovjetunióban valaha volt kulturális-nyelvi sokszínűséghez és 
orosz dominanciához, szerephez. Legelső megállapításként le kell szögezni, hogy ez 
soha, így akkor sem volt - sem térben, sem időben - homogén, változatlan közeg.

Nyilvánvalóan más és más volt az orosz nyelvűség mértéke, szerepe az oroszhoz 
közeli szláv anyanyelvű (pl. belorusz, ukrán) köztársaságokban, vagy a kaukázusi 
köztársaságokban (Grúzia, Örmény ország), Közép-Ázsiában (pl. Tádzsikisztán, Türk- 
ménia), a Baltikumban (Észtország, Lettország, Litvánia). Voltak egyfajta közbülső, 
átmeneti helyzetek is (Kazahsztán). Bizonyos népcsoportok számára az orosz a fel
emelkedést, az írásbeliséget hozta, míg mások számára a kulturális leigázás, valamilyen 
fokú nemzeti gyarmatosítás jelképe lett. Egyes helyeken a hatalmas arab kultúrkör 
mellé nyomult be az orosz (Szamarkand, Bokhara), máshol az évszázados önálló írás 
és nyelv mellé (Jereván). Különleges esetek is voltak; elég, ha a moldovánnak nevezett, 
cirill betűs, de gyakorlatilag románnal majdnem azonos nyelvet említjük.

Az események, gyökerek sok esetben pre-szovjet (hogy jobban ide illő frazeológi
ával éljünk: forradalom előtti) időkből indulnak. A történelmi időtávlat is lényeges volt 
abban a vonatkozásban, hogy minél később került egy ország, terület az orosz vagy 
szovjet birodalom hatókörébe, annál kevésbé asszimilálódott nyelvileg is.

Vitathatatlan az orosznak az a szerepe, amit közös kommunikációs eszközként, 
köztársaságközi összekötő kapocsként játszott. Természetesen oroszul beszélt - bár 
tisztelte a nemzeti kultúrát is - a szovjet szocialista embertípus, amelyre sokan emlé
kezhetnek pl. a tudományos szocializmus tantárgyból (bár erre ma sikk egyre kevésbé 
emlékezni).

4. Az orosz nyelv koncentrikus körei
Ahogy az előzőekben említettem, óhatatlan eltérések vannak az orosz nyelv szerepé
ben, megítélésében a történelmileg kialakult földrajzi viszonyok, a geopolitika alapján 
is, tehát a térbeli közelség - távolság mentén (ez azért nem pontosan a kilométerben 
mérhető távolság).

Ahogy a Szovjetunió politikai központja Moszkva és az Orosz Föderáció volt, úgy 
az orosz nyelv nyelvpolitikai centrumát is természetesen ott találhattuk meg. A biroda
lom további elemei és párhuzamosan a nyelvpolitikai kapcsolatok többé-kevésbé 
koncentrikus körökben épültek a centrum köré. A belső körbe az ukránok és beloruszok, 
egy következő körbe a kazahok és a Kaukázus, újabb körbe a balti államok, Moldova,
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és Közép-Ázsia sorolható. További - lazább - kör a volt szocialista országok köre, a 
legkülső pedig első közelítésben minden egyéb (jó angolszász megfogalmazás szerint 
„the rest of the world”).

Noha a jelen tárgyunk elsődlegesen a szovjet utódállamok áttekintése, talán célszerű 
rövid kitérőt tenni Magyarország tekintetében. Nekünk magyaroknak az orosz nyelv 
máig fontos kommunikációs eszköz nemcsak az Oroszországgal folytatott gazdasági, 
tudományos, turisztikai és egyéb kapcsolatokban, hanem a volt Szovjetunióból kivált 
független országokkal fenntartott kapcsolatokban is, mivel ez a nyelv a korábbi tagál
lamok mindegyikében a hivatalos nyelv szerepét töltötte be, és ennek következménye
ként közismert nyelvvé vált. Paradox helyzet alakult ki abban az értelemben, hogy 
Nyugaton - Amerikától az EU tagországokig - az orosz nyelv oktatása egyre intenzí
vebbé válik, nálunk viszont egyre inkább háttérbe szorul [1].

A mai orosz nyelvpolitika is követi a fenti koncentrikus megközelítést. Erre jó példa 
egy gyakran előforduló kifejezés: „страны ближнего зарубежья”, azaz a közeli 
külföld országai (hasonlóan meghonosodott а „новое зарубежье”, azaz az új külföld 
szókapcsolat is).

5. Gyors körkép - az orosz nyelv és kultúra helyzete néhány 
utódállamban

5.7. Belarusz
Az orosz nyelv szempontjából a legjobb helyzet természetesen a fehéroroszoknál van 
(más tekintetben - pl. belső demokrácia, szólásszabadság - ez persze messze nincs így). 
A Belarusz „bezzeg ország”, az orosz Állami Duma minden nyelvpolitikai dokumen
tuma kivételként említi. Mindez nem csoda, hiszen a lakosság kevesebb, mint 20 
százaléka a született belorusz anyanyelvű, ráadásul ők sem használják kizárólag e 
nyelvet a napi beszélgetésekkor. Maga Alekszandr Lukasenko elnök is jobban szeret 
beosztottjaihoz a „nagy testvér” nyelvén fordulni. így az orosz gyakorlatilag államnyel
vi pozíciót tölt be. Sajátságos, hogy itt az eléggé elnyomott belső ellenzék lép fel a helyi 
nyelv elnyomása ellen, ami egyik alapvető érvük Belarusz és Oroszország gyors ütemű 
egyesítése ellen. Féltik - talán nem is alaptalanul - a teljes feloldódástól, beolvadástól 
a fehérorosz nyelvet és kultúrát [12].

5.2. Ukrajna
Ukrajna egész története során három meghatározó szomszédjával élt együtt vagy 
viaskodott: az orosszal, lengyellel és a törökkel. Ebből а XX. században az orosz 
szomszédság volt a meghatározó, s az ma is.

Az ukrán gazdaság krízise gyakorlatilag egy évtizede tart. Oka főként a technológiai 
elmaradottság, csupán a termékek egy százaléka helyezhető el a világpiacon. Az 
agrárolló is hihetetlenül kinyílt: míg 1991-től 1996-ig a mezőgazdaság által felhasznált 
ipari termékek ára 288 000-szeresére nőtt, addig a mezőgazdasági termékeké csak 
60 000-szeresére. Ebből a helyzetből kilábalni önerőből szinte lehetetlen, itt nemzetközi 
együttműködés kell.

A geopolitikai realitások Oroszországgal és a Független Államok Közössége [FÁK] 
régióval való szorosabb kapcsolatokat igényelnék, ugyanakkor sokan éppen ebben az 
orientációban látják minden bajok forrását, és meglehetős naivitással Európa, valamint
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a NATO felé törekszenek. A reintegráció szándékait, sőt sokszor területi követeléseket 
is nyíltan megfogalmazó orosz politikai elit nagyban hozzájárult egy olyan ukrán 
ellenérzés kialakításához, melynek lényege, hogy mindentől távolodni kell, ami orosz. 
Ukrán részről is vannak, akik a határok igazságtalanságát hangoztatják. Lényeges 
fordulatot hozott az orosz-ukrán kapcsolatban 1997-ben a barátsági, együttműködési 
és partneri egyezmény, valamint az 1998-as Jelcin-Kucsma tárgyalások. Ezzel együtt 
sok a megoldatlan kérdés (pl. a Fekete-tengeri hadiflotta ügyei, de kiegyenlítetlen 
energetikai számlák mellett előkelő helyen állnak Kelet- és Dél-Ukrajna orosz lakos
ságának anyanyelvi információs és művelődési esélyei is) [7].

Az ukránoknak a „kistestvér-komplexus” leküzdése is nagy terhet jelent (volt idő, 
amikor Ukrajna neve az oroszoknál hivatalosan is „Малая Русь”, azaz Kisoroszor- 
szág volt).

A nyelvkérdés mindjobban átpolitizálódik. Amikor az ország nacionalista politikai 
erői egyetlen államnyelv (természetesen az ukrán) mellett kardoskodnak, a nyelv már 
nem az érintkezés, kapcsolattartás, hanem a társadalom irányításának eszközeként 
jelenik meg. Mindezt egy olyan országban, ahol az 1989-es népszámláláskor még a 
lakosság 2/3-a jelölte meg anyanyelveként az oroszt, függetlenül attól, hogy esetleg 
ukrán nemzetiségi gyökerei voltak. Az orosz maradt ma is az elsődleges napi kommu
nikációs eszköz Odesszában, Harkovban, vagy más déli és keleti nagyobb ukrajnai 
városokban. Jellemző eset: egy kijevi, az ország orientációjáról vitázó geopolitikai 
konferencia hivatalos nyelve az ukrán és angol volt (szinkron tolmácsolással), noha 
minden jelenlévő tolmács nélkül értett oroszul, és a legtöbbjük emellett szívesebben 
beszélt volna oroszul, mint a hivatalos nyelveken. A Kijevi Nemzetközi Szociológiai 
Intézet egy felmérése szerint a válaszadók 81 százaléka támogatta az orosz nyelv 
második hivatalos nyelvi státusát (34 százalék lokálisan, a helyi lakosság igénye szerint, 
26 százalék az egész országban, 21 % pedig még tovább menve második államnyelvként 
is elismertetné), s csak 11 százalék száműzné teljesen. Mintegy 50-54 százalék nyil
vánította ki, hogy számára a legmegfelelőbb az orosz nyelv használata lenne [7].

A független Ukrajna kikiáltása után az állami politika az orosz nyelvet és kultúrát 
igyekezett a társadalmi érintkezés perifériájára szorítani. Az alapvetően oroszul beszélő 
Kijevben a korábbi orosz iskolák 9 százaléka működik, a Vinnyicai területen 116-ból 
9 maradt, a Rovnóin egy sem. Az ukrán iskolákban az 5. osztálytól tanulnak oroszt, 
amiből Puskinra, Tolsztojra és Gogolra 2-2 óra jut. A fiatal nemzedékekben pár év 
múlva kevesen lesznek, akik hibátlanul írnak, beszélnek oroszul [7]. Sajnos, a nyelv
használatot korlátozó törekvések fenntartások vagy ellenséges érzületek kifejezésének 
eszközei lettek. Az ellenségeskedés nem csak egyes ukrán körökre jellemző: az említett 
1997-es egyezmény vitájakor az orosz Állami Dumában a túloldalon is voltak szélső
séges megnyilvánulások.

Szinte állandóak és kölcsönösek a szemrehányások. Nemcsak az oroszok rosszallják 
az ukránok gyakorlatát, hanem beindult az összehasonlítósdi is: az ukránok szintén 
vádaskodnak, rámutatva az ukrán kisebbség Oroszországon belüli úgymond sanyarú 
helyzetére [9] - pontosan úgy, ahogy román-magyar vagy (cseh)szlovák-magyar 
relációban ezt már évtizedek óta megszoktuk. Orosz részről az ukránok által előtérbe 
tolt „bizonyítékokat” erősen vitatják, az ukrajnai orosz nyelvű kultúrát csak egy szűk 
elit kultúrájának tekintik (nyelvpolitikai kirakat), tömegszerűségét cáfolják [11]. A 
kétnyelvűséget erősen kétségbe vonják, propagandisztikus elemnek ítélik.
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Az elmúlt évek tehát azt bizonyítják, hogy az ukrán kisebbségpolitikai gyakorlat 
nem mentes súlyos ellentmondásoktól. A nyelvpolitika földrajzi sajátosságokkal bír: 
Nyugat-Ukrajnában jelentősen korlátozódott az orosz nyelv használata, míg Kelet- és 
Dél-Ukrajnában az ukrán állami nyelv dominanciáját meghatározó törvényeket hagyják 
figyelmen kívül, egyes területeken pedig - helyi szinten elfogadott jogi normák alapján 
- az orosz nyelvnek a munkanyelv státusát adták (keleti területek) [ 14]. Az 1999 végén 
meghozott Ukrán Alkotmánybírósági döntés egyértelműen az ukrán kizárólagosságát 
támasztotta alá, kivételt az „orosz és más kisebbségi nyelvek” tekintetében csak a Krími 
Autonóm Köztársaság területén és korlátozásokkal az önkormányzati szférában enged 
meg. Ugyanebbe az irányba mutat az ukrán államnyelv működési körének kiterjeszté
séről készített kormány tervezet [9].

Az ukrán-orosz nyelvhasználati perspektívák, a kibontakozás tekintetében tehát 
nincs alap túl nagy optimizmusra.

5.3. Grúzia
Az államnyelv a Grúz Köztársaságban a grúz, míg az Abbház Autonómiában az abbház 
is - szögezi le az alkotmány 8. cikkelye. Ugyanitt a 38. cikkely szól a kisebbségek 
jogairól, miszerint szabadon, diszkrimináció és akadályoztatás nélkül fejleszthetik saját 
kultúrájukat, használhatják saját anyanyelvűket személyes kapcsolataikban és nyilvá
nosan is. A grúzok szerint ez a politika sikeres, többek között az orosz kisebbség 
tekintetében is. Ma is 214 orosz tannyelvű iskola működik 45 000 tanulóval. Csak az 
állami felsőoktatásban több mint 50 szakon oktatnak oroszul mintegy 3000 hallgatót, 
aspiránst és doktoranduszt. Hivatalos grúz források azt nyilatkozzék, hogy az ország 
számára az orosz jelentősége nem csökkent, az továbbra is a nemzetközi kapcsolattartás 
és az országon belüli, nemzetiségek közti kommunikáció fontos eszköze. Mindezt a 
grúzok viszont veszélyként is látják korlátozott gazdasági erőforrásaik miatt. Azt 
mondják például, hogy nekik a grúz anyanyelvi tankönyvek előállítása is megterhelő, 
hát még az oroszoké, megvenni őket pedig sem az államnak, sem az oroszul tanulni 
kívánó lakosságnak nincs elég pénze.

Hálásak a moszkvai Polgármesteri Hivatalnak ilyen irányú könyv- és taneszköz
segélyeiért, de az igényekhez képest ezt nem tartják elegendőnek. Célirányos, konst
ruktív és kiegyensúlyozott állami szintű programot várnának el az Orosz Föderációtól. 
Tbiliszi szerint Moszkvának nincs reális politikája a külföldön élő honfitársak támo
gatására. Az orosz költségvetés évek óta olyan keveset fordít erre és olyan sok orosz 
ajkú „rekedt” az utódállamokban, hogy egy főre csak 2 rubel jut belőle. A grúzok másik 
észrevétele, hogy a dolog szervezetileg is elhibázott, a sok bába közt elvész a gyerek: 
az orosz Külügytől az Oktatási Minisztériumig sok-sok főhatóság és kormányzati szerv 
játszik hátramozdító szerepet. A koordinációra létrehozott tárcaközi bizottság gyakor
latilag alig működik. A kabinetirodák sűrű erdejében gomba módra szaporodnak és 
alakulnak át a szervezetek, csupán a bizottsági delegáltjaik és az elnök megerősítése 
annyi időbe telik, hogy magára az érdemi munkára alig jut idő [6J.

Sajátos tehát a grúz nézőpont: mi mindent jól csinálunk, de ti nem adtok elég pénzt, 
és még szervezetlenek is vagytok. Nem biztos, hogy egy országnak ennyire át kell 
hárítania a problémáit másokra.
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5.4. Örményország
Az örmény vezetés igyekszik megtalálni a kompromisszumot a nemzeti nyelv fejlesz
tése és az orosz tanulásának, használatának szükségszerűsége között. A függetlenség 
kinyilvánítása után ugyan az összes iskola kb. 1/3-át kitevő orosz iskola bezárt, de 
hamar kiderült, hogy a többé-kevésbé ellenséges környezetben (gondoljunk csak Tö
rökországra, Iránra, de különösen Azerbajdzsánra és a karabahi konfliktusra) lévő 
ország elemi érdeke az oroszokkal fenntartott jó viszony. Az örmény kormány 1999-ben 
hagyta jóvá „Az orosz nyelv az Örmény Köztársaság oktatási és társadalmi-kulturális 
rendszerében” című koncepciót, amely javítja a korábbi hibákat.

Csak egy lényeges elemet említek, amely bizonyítja a szándékok komolyságát: még 
ugyanabban az évben megnyílt Jerevánban paritásos alapon az Orosz-Örmény Egye
tem. Az örmények a dologi kiadásokat állják, az oroszok pedig a tanári fizetéseket és 
az ösztöndíjakat. Az Egyetemen mindkét ország állampolgárai egyaránt tanulhatnak. 
Bár az alapvető tannyelv az orosz, igen elmélyült az örmény nyelvoktatás is. A végzősök 
két diplomát kapnak kézhez, melyet mindkét ország elismer [12].

5.5. Kazahsztán
Mint minden Közép-Ázsiai volt tagköztársaságban, itt is csökkenőben van az orosz 
nyelv szerepe az oktatásban és a társadalmi életben. Természetesnek tűnne, hogy a 
prioritás a kazah nyelvé. Ez nem teljesen így van, mert a népesség fele úgynevezett 
orosz ajkú. Nurszuítán Nazarbajev kazah elnök nagyon büszke az etnikai kapcsolatok 
terén elért eredményekre. 1999 végén Kazahsztán népeinek(!) Parlamentjében arról 
beszélt, hogy „a köztársaság megtalálta a hatékony módját a közel 130 honos nép és 
népcsoport közötti konstruktív párbeszédnek, amely biztosítja az állam kebelén belüli 
egymásmellettélésüket, elősegíti nyelveik és kultúrájuk fejlődését”. Mindennek ellené
ben az orosz ajkúak Kazahsztánból és Közép-Ázsia más köztársaságaiból való kiván
dorlását alapvetően motiválja a nyelvhasználati „jogok csökkenése” [12].

5.6 Türkmenisztán
Nem is olyan régen szüntette be működést az az iskola, amit az oroszok tartottak fenn. 
Mintegy 300 gyerek tanult ott, orosz tisztek, diplomaták, valamint a köztársaság egyes 
polgárainak gyermekei. 1999 májusában Türkmenisztán felmondta a határozatlan ideig 
szóló megállapodást a közös határőrizetről, így a föderális határőregységek kivonultak 
az országból. Ha az iskola át is kerül az orosz külképviselet fennhatósága alá, a tanulók 
szülei félnek, hogy Oroszország rövidesen elveszítheti ezt „az orosz nyelvű oktatás és 
kultúra utolsó szigetét” is. Ráadásul pár hónapja a türkmén rádió és tévé egyszerűen 
levette a műsorról az orosz hírműsorokat és az addig még sugárzott nem túl sok egyéb 
adást [12].

5.7. Kirgizsztán
Miután a kirgizek bevezették a kettős állampolgárságot, és az oroszokkal szemben 
toleráns nyelvtörvényt alkottak, rögtön lecsökkent a köztársaságból kitelepülni akaró 
oroszok száma. „Akajev elnök okos ember, és átlátta, hogy az oroszok nélkül visszaesne 
a gazdaság” - mondják Moszkvában [8].
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5.8. Moldova
Talán azzal kellene kezdeni, hogy az ország magyar elnevezése még ma sem jutott 
nyugvópontra. A sajtóban, a közbeszédben még dívik a Moldávia, sőt a Moldava, holott 
a Szovjetunió felbomlásával a Moldavai SZSZK (amelyet az 1991-ben elnyert függet
lenség előtt moldávok, moldvaiak, moldovánok laktak) megszűnt, s az új államalakulat 
hivatalos neve Moldovai Köztársaság (Republica Moldova) lett, legalábbis az 1995-ös 
akadémiai kiadású, magyar nyelvű Larousse enciklopédia szerint. Az országot viszont 
a legújabb Magyar Helyesírási Szótár Moldovaként említi, melyet moldovaiak népesí
tenek be, míg a Pruton inneni, Romániához tartozó történelmi tartomány neve továbbra 
is Moldva (egy magánhangzónyi a különbség), lakói a moldvaiak.

Moldova és Moldva ezer szállal kötődik Oroszországhoz, sőt még a szuverenitása 
is korlátozott, hiszen a Dnyeszteren túli országrész fölött Chi§inaunak nincs hatalma, 
a déli Gagauzia autonómiája pedig igen széles körű. S bár az állam hivatalos nyelve a 
román, ezt nem minden moldovai polgár érti, beszéli, s amit ott beszélnek, az egy olyan 
eloroszosodott dialektus, ami román fülnek is idegenül hat. Az orosz nyelv ma is afféle 
lingua franca a Pruton túl.

A moldovaiak akarják Moldova egységét, de nem a jelen hatalmi szerkezettel és 
alkotmánnyal rendelkező Románia keretében, hanem a Moldovai Köztársaság és az 
egykori Moldova tartomány egyesülése révén. Ezt a gondolatot - ami egyértelmű 
elutasítása a román „homogén nemzetállamnak”, Nagy-Romániának - követi a moldo
vai politikusok nagy része és vallják magunkénak a moldovai románok is. Megítélésük 
szerint Moldova hosszú ideig valamely másik ország vagy birodalom peremvidéke, 
kisemmizett területe volt. Az újabban tervezett Nagy-Románia is csak ezt a jövőt 
tartogatná számukra. Jövőképük szerint az önálló, szuverén Egyesült Moldovai Köz
társaság lehetővé teszi a saját erőből történő végleges felzárkózást a kontinens fejlettebb 
régióihoz, Erdélyen keresztül törekszik Európába. A nemzetiségi-nyelvi kérdésekben 
mindezekkel egybehangzóan ezt nyilatkozzék, nem minden románellenes él nélkül: 
„Megoldottuk a Dnyeszteren túli terület közigazgatási, sőt teljes autonómiájának 
kényes kérdését. Rendeztük a gagauzok autonómiájának kérdését is, hivatalos nyelv
ként ismertük el az oroszok és gagauzok nyelvét. Románia 75 éves fennállása óta 
minderre képtelen volt” [15].

Az oroszok persze ennél jóval sötétebben látják a helyzetet, nyilván nem ok nélkül. 
Panaszolják, hogy rendszeresek a kivizsgálások az államigazgatásban, melyek célja a 
nem államnyelven (azaz oroszul) ügyeket intéző hivatalnokok kellemetlen helyzetbe 
hozása. Már nem vesznek fel újabb hallgatókat a helyi felsőoktatás orosz és ukrán 
nyelvi, irodalmi szakjaira. Az orosz iskolák tanulóinak száma ötödére esett vissza, noha 
ez a lakosság harmadának anyanyelve. A helyi orosz közösség szerint egyértelmű 
válaszút elé állítják őket: vagy beolvadnak, vagy elhagyják az országot. Azt is sérelme
zik, hogy kevés lehetőségük van az államnyelv tanulására: nincs elég tanár, nincs 
ingyenes felnőttoktatás. Hogy nyelvi kiszorítás folyik, az is tanúsítja, hogy már a 
kereskedelmi reklám sem szólhat oroszul.

A legújabb fejlemény az, hogy 2001. február végén minden várakozást felülmúló 
győzelmet aratott a parlamenti választáson a Vlagyimir Voronyin vezette kommunista 
párt, amely több mint kétharmados törvényhozási többségével önállóan választhatja 
meg az új államfőt, sőt akár az alkotmányt is módosíthatja. Ha a gazdaságban nem is 
annyira, a külpolitikában mindenképp komoly visszarendeződés várható: Voronyin
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szorgalmazza Moldova csatlakozását a belorusz-orosz államszövetséghez. A kommu
nisták egyebek között az orosz nyelv hivatalossá tételének és a bérek megduplázásának 
jelszavával kampányoltak és arattak sikert. Az EBESZ értékelése szerint a választás 
megfelelt a nemzetközi normáknak, bár a 700 ezer lakosú, elszakadásra törekvő 
Dnyeszter Menti Moldovai Köztársaságban nem szavaztak [16].

5.9. A Balti országok
A Baltikumból nézve a moszkvai nyelvpolitikusok elfogultak és nem hajlandók bele
nyugodni az orosz nyelvi gyarmatosítás megszüntetésébe. Ugyanakkor lett emberjogi 
mozgalmak a közelmúltban hoztak nyilvánosságra egy állásfoglalást, amely szerint „a 
Lett Állami Nyelvtörvény parlamenti elfogadását követően létrejött minden előfeltétele 
a nemzeti kisebbségek hátrányos megkülönböztetésének”. Az állásfoglalás szerint a 
lakosság 44 százalékának diszkriminációja a törvénnyel új szakaszba lépett [12].

Más, taktikusabb hangot üt meg az észt miniszterelnök Mart Laar. Szerinte az orosz 
nyelv háttérbe szorulása az országban egyrészt a korábbi erőltetett oroszosításra adott 
válasz, másrészt az észt-orosz gazdasági és turisztikai kapcsolatok csökkenéséből 
adódó természetes jelenség. Ennek ellenére hitet tesz amellett, hogy minden nyelvtudás 
- így az orosz ismerete is - feltétlenül hasznos. Még soha nem voltak ilyen jók az 
észt-orosz kapcsolatok - mondja, - bár mindent lehetne tovább javítani. Hiányzik az 
alapszerződés és több magas szintű tárgyalásra volna szükség. Bár utóbbitól hiba 
nézetazonosságot várni, mert például Észtország NATO-tagsága tekintetében nagyon 
eltérőek és aligha közelednek az álláspontok. Az észt és az orosz lakosság közt sokkal 
nyugodtabb az érintkezés, mint a szovjet időkben. Személyes emlékeire utal: akkor 
egymást érték a verekedések, konfliktus konfliktust követett az utcán, a trolibuszon, a 
boltokban. Az oroszok lefasisztázták az észteket, azok meg gyarmatosítónak nevezték 
őket. Nem álltak túl messze az északír viszonyoktól. Ma nyugalom van, nincsenek 
„Ruszkik haza!” jellegű tüntetések, sértő falfirkák. A pártok tagsága sem nemzeti 
alapokon, hanem világnézeti, érdekközösségi alapon, vegyesen szerveződik. Persze 
azért nem minden ideális még [3].

6. További érdekes nyelvpolitikai jelenségek
Jelentős nyelvi vállalkozás a Szentírás lefordítása a FÁK országainak minden írásos 
nyelvére. Áz ezzel foglalkozó intézetet 1973-ban még Stockholmban hozták létre. Eleinte 
a szovjet etnikai és nyelvi viszonyokat tanulmányozták, és a forradalom előtti fordításokat 
adták ki reprintként. Az emigránsok közül toboroztak művelt, fordításban közreműködni 
tudó embereket. 1990-ben a fordítási tevékenység Moszkvába települt (mert már települ
hetett). Az Orosz Tudományos Akadémia [ÓTA] irodalmi és nyelvi osztályával is felvették 
a kapcsolatot, amely egyre jelentősebb segítséget nyújtott számukra. 1992-től a Bibliafor
dítási Intézet orosz részlegét hivatalosan bejegyezték, 1995-től már mint önálló orosz 
szervezet működik, 1996-tól pedig kiadói tevékenységét is áttette Oroszországba. 2000-ben 
tudományos kutatóhely besorolást vívtak ki maguknak, az ÓTA tudományos irányításával 
működnek. Azt talán említeni sem kell, hogy munkájukat II. Alekszij, Moszkva és minden 
oroszok legszentebb pátriárkája tudomásával és jóváhagyásával végzik („с ведома и 
одобрения Святейшего 11атриарха Московского и всея Руси Алексия II”). [ 17] Ez а 
nyelvi vállalkozás a korábbi politikai viszonyok mellett természetesen szóba sem jöhetett 
volna, ma viszont az orosz nyelvpolitikai valóság eleme. Egyértelmű, markáns változás.
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7. Összefoglalás
Az orosz nyelv problémája szinte ez egész FÁK térségében általános. Az utódállamok 
többségében az orosz nyelv státusát úgy határozták meg, mint „a nemzetiségek közötti 
érintkezés nyelve”. Ez jogi státust nem jelent, hanem tényként kezeli, hogy különböző 
nemzetiségű emberek egymás között, nem hivatalos érintkezések alkalmával oroszul 
társalognak. Nehezíti a legitim többnyelvűség kialakulását, hogy az európai folyamatokkal 
ellentétben a posztszovjet térségben dezintegráció zajlik még ma is - politikai, gazdasági 
és kulturális értelemben. Ezek a dezintegrációs folyamatok alig fogadják el a másságot, a 
„saját” kizárólagosságára törekszenek, mivel ebben látják a „saját” (állam, nyelv) stabili
zálásának egyetlen lehetőségét. A svájci, kanadai vagy a belga típusú többnyelvűség és az 
ehhez szükséges tolerancia ma még nincs a láthatáron, sőt a nézetek közeledése helyett sok 
helyen a feszültségek éleződése, a divergencia az jellemző inkább [14].

Bár az objektív jogi helyzet eltérő, majdnem egyöntetű, hogy megítélése mindkét 
oldalon előítéletekkel terhelt. Azon ritka esetekben viszont, ha a jogi háttér nem is rossz, 
a probléma a szubjektív gyakorlattal van. A legtöbb utódállamban nem sikerült meglelni 
olyan egyensúlyt az államnyelv és az orosz között, amely a helyi kultúra és a FÁK 
országai közötti kapcsolatok építését egyaránt szolgálná. Aggasztó, hogy remény sincs 
ennek rövid időn belüli megtalálására.

Néhány volt utódállam az európai integráció felé kacsintgat. Erre belátható esélye 
elsősorban Észtországnak van. De ez már egy másik nyelvpolitikai helyzet, másik 
kihívás [18].
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problematikus német szavak is külön címszavak alatt szerepelnek benne.
A lexikon végén található, rendszerező tartalomjegyzék ugyanakkor lehetővé 

teszi az egyes nyelvtani problémák egységes rendszerben történő elhelyezését.
A könyv magyar nyelven íródott, a Magyarországon forgalomban lévő 

nyelvtanok terminológiájára támaszkodva, de tartalmazza a német nyelvtani 
kifejezéseket is, utalással a magyar nyelvtani terminusra, mely alatt a bővebb 
kifejtés áll. A példamondatok után megtalálhatók magyar fordításaik, miképp 

a szó- és kifejezéslisták mellett a magyar jelentések. A német példák az új 
német helyesírást követik, sőt a helyesírási reform külön címszót kapott.

A Német nyelvtani lexikont egyaránt haszonnal forgathatják németül tanuló 
középiskolások, nyelvvizsgára, felvételire készülő diákok és mindenki más, 

aki érdeklődik a német nyelv rejtelmei iránt.
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