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Nyelvi konfliktusokról

1. Bevezetés
Könnyű és egyszersmind nehéz dolga van annak, aki erről a témáról készít áttekintést. 
Azért könnyű, mert sajnos se szeri, se száma a régmúlt és közelmúlt, a jelen és a közeljö
vő ilyen viszályainak. Aránylag jól kibogozhatok a gyökerek, vagy talán inkább siker
rel összefoglalhatók a mások által feltárt okok. Azért nehéz, mert nem egyszerű meg
oldást adni. A hatalom-nyelv koordináta-rendszerben a problémák, a súlyos helyze
tek folyton újratermelik magukat, sőt a fejlődés új ütközési pontokat is generál. Az alábbi 
áttekintés nem tör teljességre. A fenti könnyű-nehéz kettősségnek megfelelően két 
vonulat van benne: a történeti és a megoldást kereső.

2. Példák a XIX. század végéről
Maitz Péter különös, de nagyon találó címet adott annak az előadásnak, melyet tavaly 
tartott a finn Jyväskyläben, az V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson: „...né
metes szagot érzek rajta...” [1] Az alcím már pontosabban behatárolta a témát: azokat 
a német-magyar nyelvi konfliktusokat, melyek a dualizmus korában nyertek teret.

A kiegyezést követően egyre komolyabban jelentkező német-magyar nyelvi konf
liktust vizsgálta, „mely - a kétnyelvűség állapotán keresztül - a magyarországi német
ség, valamint német nyelvű zsidóság nyelvvesztéséhez, illetve nyelvváltásához veze
tett, s egyben a német nyelvi sztenderd eltűnését eredményezte a szociolingvisztikai 
szférából”. Az előadás összefoglalója szerint a középpontban a „nyelvi hétköznapok” 
álltak, mindenekelőtt a polgári értelmiség „nyelvi hétköznapjai”. Korabeli nyelvre, il
letve nyelvhasználatra vonatkozó reflexiókon, valamint a névmagyarosítás jelenségén 
és körülményein keresztül próbálta e társadalmi réteg nyelvi attitűdjeit tettenérni, kora
beli nyelvhasználati statisztikai adatokkal, azok rohamos változásával és természetesen 
az okok keresésével. Forrásként főleg az 1872-ben induló Magyar Nyelvőr című (ek
kor még erősen népszerűsítő jellegű, tehát az értelmiség széles köreiben olvasott) folyó
iratban található olvasói levelek, illetve kérdések szolgáltak, hiteles képet festve a nyelvi 
konfliktus különféle szintjeiről - ahogy azt a művelt polgár éli meg.

Maitz a német-magyar nyelvi konfliktust tehát folyamatként mutatta be, ezen túl 
négy szintjét különítette el egymástól: 1) a nyelvi rendszer szintje („germanizmusok”, 
illetve egyéb interferenciajelenségek a nyelvben); 2) a nyelvhasználat szintje (nyelv
választás, illetve nyelvvesztés, mely végül a természetes kétnyelvűség megszűnéséhez 
vezet); 3) a nyelvi tudat szintje (a nyelvre, nyelvhasználatra vonatkozó tudatos refle-
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xió); 4) a névhasználat szintje (a név mint identitáskifejező nyelvi eszköz megváltoz
tatása, tömeges névmagyarosítás).

Sokakban talán nem is tudatosul, hogy az eszperantó születése is voltaképpen nyelvi 
konfliktusoknak köszönhető. Ludwig Zamenhof lengyel orvos 1887-ben publikálta a 
nyelv alapjait. A dualista Magyarországéhoz igen hasonló, de az egyidejű orosz-porosz 
hatás miatt egy szereplővel még bonyolultabb a szociolingvisztikai helyzet a XIX. szá
zad végi Lengyelországban. A folytonos torzsalkodással, egymásnak feszüléssel ter
helt nyelvi közeg és az időpont erősen emlékeztet a Maitz által vizsgált magyar álla
potokra. Zamenhof nagyapja nyelvész, apja nyelvtanár volt, ő maga is beszélt 7-8 
nyelven. Bialystokban, ahol élt, a német, orosz, zsidó és lengyel közösség állandóan 
konfliktusban volt egymással, és ez váltotta ki az ötletet, hogy talán egy közös nyelv 
segítségével jobban megértenék egymást. [Vö. 2.]

3. Nyelvi konfliktusok térségünkben a XX. század közepén
Abban a zűrzavarban, amely a II. világháború végét jellemezte, térségünkben a szo
kottnál is súlyosabb nyelvi konfliktusok éledtek újra. Máig érvényes, megalapozott 
elemzést készített Bibó István az akkori állapotokról. Sőt, szembesülhetünk azzal, hogy 
a helyzet Bibó István által adott leírása elég jól átvihető a világ más pontjaira, vagy 
más történelmi időkbe (az elmúlt években különösen a Szovjetunió és Jugoszlávia 
felbomlása teremtett sokban hasonló állapotokat). „Közép- és Kelet-Európa területi 
státusának az összezavarodása és politikai kultúrájának deformálódása a legsúlyosabb 
következményekkel az itteni nemzetek egymás közti viszonyában járt. A távoli szem
lélő ezt úgy fogalmazta meg, hogy e terület politikai élete tele van kicsinyes és kibo
gozhatatlan területi ellentétekkel, és minden itteni nemzet úgyszólván összes szomszé
daival az állandó viszálykodás állapotában van” [3]. Bibó gondolatát követve látható, 
hogy e térség országait, illetve a területi kérdésekhez való szoros kapcsolódásukat a 
következő jelenségek jellemezték:

Nyelvi háború. Nyugaton is ismert fogalom, de alapjaiban különbözik az itteni szem
lélettől. A nyugat- és észak-európai nyelvi vitákban olyan ellenfelek állnak egymással 
szemben, akik számára a demokrácia meglévő és megbecsült szerzemény, viszont a 
nyelvi vita nem létkérdés. Ebben a régióban a nyelvi háborúk olyan népek között dúl
nak, amelyek a nemzeti lét bizonytalanságában élnek, és állami életük jövőjét az egy
nyelvű emberek összetartozására akarják alapozni.

Kisebbségi elnyomás és sérelmek. A vita alapját az adja, hogy a többség kezdte-e 
az elnyomást, vagy a kisebbség az állam elleni agitációt. Nehéz meghatározni a törvé
nyes kormány és az agitátor fogalmát, mert gyakran a „tegnapi” agitátorból jött létre a 
„mai” kormány.

Territorio-centrikus szemlélet. A szemlélet a nemzet prosperitását elsősorban a te
rületi nagysággal hozza kapcsolatba.

Vezetési igények. Területi igények állnak a háttérben akkor is, amikor egy nemzet 
hangoztatja a maga kiválóságát, főként azokkal szemben, akiknek a területét az ural
ma alá akarja vonni. A kelet-közép-európai kis államok vezetési jogcímei csak egy 
meghatározott, igényelt vagy birtokolt területre vonatkoznak, s céljuk a kisebbségek 
törekvéseit ellensúlyozni.
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Történeti jog és status quo. A történeti jog egy bizonyos történeti időpontbeli (ked
vező) állapotot érvényesnek nyilvánít és ezt az állapotot akarja visszaállítani. A status 
quo szemlélet az 1918-1919. évben keletkezett nemzetközi szervezetek kialakulását 
minden területi igény szempontjából irányadónak tartja.

Területi érdekek külpolitikája. Jellemző módon Kelet-Közép-Európa országainak 
külpolitikáját nagymértékben az határozta meg, hogy honnan remélhette a kívánt te
rületek megszerzését.

Politikai felelőtlenség szelleme. Szorosan kapcsolódik az előbbi ponthoz, hiszen 
ezzel Bibó arra utal, hogy „a politikai hovatartozásukat erősen determinálták területi 
vitáik.” [3]

Törzsök Erika az Élet és Irodalomban írt igényes cikkében [4] ugyancsak idézi a 
fenti első bibói gondolatot, de emellett Jászi Oszkárt is segítségül hívja. Az állandó 
viszálykodás okát Jászi ugyanis a nemzeti gondolatnak mint ideológiának a megkésett 
megjelenésében látja: „A nemzeti gondolat semmi egyéb, mint lerontása mindannak a 
közjogi és gazdasági béklyónak, amely az egységbe törekvő gazdasági életet a tovább 
fejlődésben meggátolja.” Emlékeztetnek a X. századi Franciaország sok apró államá
ra, vagy a XVIII. századi Németország laza, apró kis fejedelemségeire. Ám ha ez a 
folyamat a XIX-XX. században megkésve jelenik meg, természetes következménye 
lesz, hogy a nemzeti állam megjelenésével megjelenik a nemzetiségi kérdés, ami Jászi 
szerint ugyanazon folyamat két különböző oldala. Angliában és Franciaországban az 
egységes nemzeti állam különböző etnikai, faji, nyelvi népelemek keveredéséből, gaz
dasági, érzelmi és nyelvi egybeforradásából jött létre az apró-cseprő fejedelemségek, 
államocskák sorából. Lényeges, hogy az egybeolvadási folyamat Nyugaton a gazda
sági racionalitás jegyében játszódott le, az európai történelem távoli korszakában. Ezzel 
szemben Kelet- és Közép-Európában két-háromszáz éves késéssel, máig hatóan súlyos 
konfliktusokkal terhelten, nagyhatalmi érdekek által meghatározottan jöttek létre a 
nemzetállamok, az esetek többségében éppen a gazdasági fejlődést akadályozva.

4. Az ezredforduló tendenciái 
a szétbomlott Szovjetunió nyelvi térségében
„A nyelv a pisztolynál is veszélyesebb” címmel ír 2002 januárjában meglehetős szen
vedéllyel Jelena Kosztyuk és Nagyezsda Kozsuhova a Moszkovszkije Novosztyi inter
netes kiadványában, a Vremjában [5]. Kár, hogy nem igazán világos, kinek a nevében 
teszik ezt, hiszen nem mindegy. Gondoljunk példaként arra: a hazai társadalom zöme 
sem ugyanúgy viszonyul a mérsékelt politikai centrumból jövő vagy MIEP-közeli 
megnyilatkozásokhoz a határon kívüli magyarság sorsáról. Nem marad tehát más, mint 
az írás tartalmára hagyatkozni, bizonyos kritikus visszafogottsággal kezelve.

Megállapítják, hogy a globalizációs fuvallatok ellenére a FÁK országaiban az orosz 
nemhogy közös nyelvvé nem válik, hanem annak szabályos kiirtása folyik, a nyelvi 
háború minden jellemzőjét mutatva. Panaszolják, hogy a már tíz éve folyó nyelvi disz
krimináció példa nélküli: az orosz tannyelvű iskolákat bezárják, az orosz zenét szol
gáltató szórakozóhelyek ellen valóságos pogromokat indítanak, az államok vezető 
posztjairól a helyi nyelvet nem elég jól beszélőket elüldözik. Az ok Konsztantyin 
Zatulin, a FÁK Intézet igazgatója szerint az, hogy sok ország történelméből hiányzik
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a korábbi független államiság, s akár a XVII-XIX. századba visszalépve is nemzetál
lamokat akarnak létrehozni (csak nem ő is Jászi Oszkárt olvassa?).

Leonyid Kucsma ukrán elnök az orosz tv-nek demonstratívan ukránul ad interjút, 
bár az átlagosnál gyengébben beszéli azt (csak akkor tanulta, amikor az állam feje lett). 
„A nemzeti büszkeség elnyomja az udvariasságot és civilizáltságot”, de a nacionalis
ták dühödt támadásait is el lehet így kerülni.

A szerzők vádolnak és vádaskodnak. Kap az orosz vezetés, amiért lenyelte azt, hogy 
a Belaruszon kívül a régi testvérek egyike sem ismeri el államnyelvnek az oroszt. Kap 
az EU is, amiért pár erőtlen ejnye-bejnyén kívül nem emelte fel a szavát. - Kettős az 
EU-mérce - állítják a cikkírók némi csúsztatással a 2001 augusztusában Szkopjében 
az EU és az USA bábáskodása mellett megkötött ún. Ohridi Egyezményre hivatkozva. 
Ez a macedón nyelvet államnyelv szintjére emelte, de a kisebbségi albán is különleges 
jogot kapott, mivel a helyi igazgatásban minden 20 százalékot elérő nyelven szóban és 
írásban is kommunikálni kell. A Baltikumban több az oroszok és az oroszul beszélők 
részaránya, mint Makedóniában az albánoké, mégis jogfosztottak, állítja Dmitrij Rogo
zin, az Állami Duma külügyi bizottságának a vezetője. Úgy véli, hogy a demokratikus 
és egységes Európában sokkal inkább általános alapelvek mentén kellene kezelni a 
nemzeti kisebbségeket.

A szerzőknek nem tetszik a bűntudat sem, amelyet Oroszország birodalmi (íme egy 
disztingvált szó, mivel az imperialista vagy gyarmatosító szavakat mégsem írhatják le, 
azokat már elhasználta másra a szovjet időszak) múltja miatt érez. Szerintük ez fogja 
vissza a hatásosabb tiltakozást.

Azt is láttatják, hogy az orosz kiszorítása után támadt űrbe mások, új „nagy testvé
rek” nyomulnak be. Friss példákat hoznak:

- A román kormány tiltakozik a moldáviai orosz nyelvű oktatás újbóli bevezetése 
ellen (ezek szerint mégsem mindenhol csak a kiszorítás a jellemző!?).

- Tény, hogy a törökök a türk nyelvcsalád nyelveit beszélő FÁK tagországokban, 
sőt már Oroszország ilyen köztársaságaiban is markáns „török nyelvi intervenciót” 
indítottak. Nagy tömegű török tankönyv, újság, folyóirat, művészeti irodalom áramlik 
a térségbe, török líceumok nyílnak, Törökország szponzorálja az egyetemek újonnan 
alakuló török tanszékeit, a tehetségesek ingyen tanulhatnak a török felsőoktatás intéz
ményeiben. Anyaországbeli turkológusok a „török világ egészére kiterjedő új írásos 
nyelv” aktualitását hangoztatják.

Ez utóbbi már nem csupán gondolat vagy szándék, hanem tett is. Lássuk csak rész
letesebben!

Orosz részről a törökök legnagyobb bűnéül azt róják fel, hogy kampányt indítottak 
a latinizációért. Az még hagyján, hogy az üzbégek, azerbajdzsánok és türkmének elin
dultak a betűcsere útján. A különösen érzékeny csapás akkor jött - s erre egész Orosz
ország fölhördült -, amikor Tatársztán köztársaságban, első fecskeként az Orosz Fö
deráció kebelén belül kezdeményezték a cirillről a latinra való átállást.

Szegény Cirill és Metód legfeljebb forog egy kicsit a sírjában, mondhatnánk, de itt 
a jelek szerint sokkal többről van szó. A tatár Fandasz Szafiullin, az orosz Állami Duma 
képviselője kifakadt: „Három parlamenti bizottság jutott arra, hogy a latin írás beve
zetése Oroszország biztonságát és integritását veszélyezteti. Ezek szerint az államiság 
alappillére a cirill betű lenne? A latin betűkre való áttérés tiltása nem egyéb, mint nyel
vi elnyomás. Sok nyelvet nem is lehet a cirillel teljes értékűen visszaadni.” A túlolda-



82 Cserhátiné Ács Adrienne

Ion Irina Halejeva, a Moszkvai Állami Nyelvészeti Egyetem rektora kongatja a vész
harangot: „A nyelvi »bársonyos forradalmak« későbbi gazdasági és szociális robba
nások detonátorai lehetnek. Á nyelv grafikai egyöntetűsége konszolidálja a nemzetet. 
Ha megfosztanak bennünket közös tipográfiai alapunktól, Oroszország népeinek köl
csönös megértését is aláássák”. Az orosz tudósok arra is hivatkoznak, hogy a cirill ábécé 
több betűt tartalmaz a latinnál, tehát semmiképpen nem lehet rosszabb.

A tatárokkal a Krímben is baj van, persze nem először... A krími tatár kisebbséget 
ugyancsak erősen pénzelik a törökök. Itt ráadásul háromszereplős a játszma. A már 
említett Zatulin szerint az ukrán elit szeparatizmussal gyanúsítja a Krímet és azzal, hogy 
idővel Oroszországhoz akar csatlakozni. Ezért nézik el, vagy támogatják az ukránok a 
türk nyelvi térnyerést a félszigeten, mert a tatár szélsőségesek fenyegetése miatt egyre 
több orosz távozik a Krímből.

A cikk szerzői azon keseregnek, hogy míg az orosz nyelvészek és nyelvpolitikusok 
felhívják a figyelmet a nyomulásra, a valódi politikusok, azaz a hatalom nem eléggé 
törődik vele. Á krími oroszok sorsa helyett is inkább a Fekete-tengeri flotta sorsa iz
gatja az orosz vezetést. Az orosz társadalom harcosabb körei keményebb fellépést 
követelnek. „A humanitárius bajok megoldását politikai vagy gazdasági eszközökkel 
kell kikényszeríteni!” - harsogják. „Ha Közép-Ázsiát megvédjük a táliboktól, cserébe 
nagyobb tiszteletet várunk el az ott élő oroszoknak.” „Az ukrán gáztartozást is az orosz 
diaszpóra és az orosz nyelv helyzetével kell összekötni” [5]. Putyin elnök mindeneset
re egyre inkább hajlik ilyen - mondjuk talán - pragmatikus irányba.

5. Fehérorosz nézőpont
A szovjet utódállamok nyelvi viszonyait illető elemzéseket tán még ma is a legkönnyebb 
oroszul fellelni. Ez persze azzal jár, hogy az orosz megközelítés dominál az ilyen 
merítésekben. így különösen megörültem, amikor - egy német nyelvű publikáció 
magyar ismertetésében [6] - belorusz szerzőnő, Branisla Plotnika álláspontjára és 
okkeresésére bukkantam arról, hogy miért szorul ki a használatból a fehérorosz nyelv.

Minden szláv országban a többségi nemzet nyelve a törvényesen elismert állam
nyelv. Az egyetlen kivétel - az oroszok által „bezzeg országnak” tekintett - Fehérorosz
ország, ahol az 1995. májusi népszavazás nyomán két nyelvet nyilvánítottak hivatalo
san államnyelvvé: a fehéroroszt és az oroszt. A Lukasenko elnök által meglehetősen 
antidemokratikus módszerekkel kormányozott ország 1996. évi alkotmánya rögzíti 
mindezt. A civilizált világ fenntartásokkal viszonyul a fehérorosz vezetéshez és így az 
ország alkotmányához is.

A szerző szerint a két nyelv egyenlő jogi státusa a gyakorlatban azt eredményezte, 
hogy a fehérorosz nyelv rövid időn belül teljesen kiszorult az ország társadalmi, gaz
dasági életének csaknem minden szférájából. Az őshonos lakosság nyelvét úgy kezd
ték tanítani, mint valamiféle holt nyelvet, amelyet nem használnak sem a parlament
ben, sem a kormányban, sem a köztársasági elnöki hivatalban. Mindez természetesen 
kihat az alárendelt adminisztrációra és a társadalmi élet összes területére. A két nyelv 
egyenjogú használatáról szóló törvény szinte általánosan a fehérorosz nyelv kiiktatá
sához és az orosz, mint kizárólagos államnyelv használatához vezet. Különösen szem
betűnő ez az oktatásban: Minszkben és a fehérorosz nagyvárosokban nem maradt egyet
len fehérorosz középiskola sem. Ezt a folyamatot befolyásos oroszországi erők, de ami
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még ennél is fontosabb, Fehéroroszország legmagasabb állami szervei is támogatják, 
a lakosság túlnyomó többségének hallgatólagos beleegyezésétől vagy passzív közöm
bösségétől kísérve. A lakosság többsége hallani sem akar róla, hogy két nyelven vagy 
egyedül csak fehéroroszul beszéljen, szívesebben töri az oroszt vagy használja a „trasz- 
jankának” nevezett orosz-fehérorosz keveréknyelvet, melynek még a keveredési ará
nyai is eltérnek helyenként.

Ez a fehérorosz társadalom nemzeti érzelmű része által szégyenként megélt egye
dülálló helyzet elfogulatlan elemzést és tudományos magyarázatot igényel. A szerző 
szerint az okok a következőek:

- Fehérorosz szuverenitás gyakorlatilag soha sem létezett.
- A folyamatos lengyel és orosz nyomás, a két nagyobb szláv ország határvidékén 

elfoglalt köztes helyzet nem kedvezett az erős nemzeti tudat kialakulásának.
- A különállóság elismerését terminológiai bizonytalanságok is nehezítik, pl. az 

ország virágkorában a „Litva” nevet viselte, nyelvét pedig „russzkaja mová”-nak hív
ták.

- Felekezeti megosztottság is fennáll: keleten az ortodoxia, nyugaton a katoliciz
mus dominál.

- A nemzeti elkötelezettségű vezetések időszakai túl rövidek voltak ahhoz, hogy a 
fehérorosz nyelv térhódítása visszafordíthatatlanná váljék, ma is szigetszerű a haszná
lata.

- A nyelv hordozói - az élő emberek és a létrehozott nyelvemlékek - gyakran tö
meges pusztulásnak voltak kitéve.

- Orosz uralkodók a keleti szlávokat orosznak tekintették, az egységes szovjet tár
sadalomra és a közös orosz nyelvre irányuló kommunista politika ennek egyenes foly
tatása volt.

-A nemzeti értelmiség megsemmisítése az 1930-as és 1940-es években céltudato
san zajlott.

-A háború utáni össz-szovjet irányítású újjáépítés a lakosságot internacionalizálta. 
-A hidegháború időszakában a földrajzi helyzetből adódóan katonai bázisok létesül

tek, a hatalmas létszámú katonaság szintén az oroszul beszélők számát gyarapította.
-Az írhez hasonlóan itt is kiszorítja a kis nemzeti nyelvet a világnyelv, ezt kezdet

ben hazug módon „kétnyelvűségnek” nevezik, de a kisebb nyelv igazából vegetál tel
jes kihalásáig. [6]

A fenti magyarázatok valóban tudományos igényűek. Egy kis elfogultság azért néhol 
átsüt a sorokon.

6. A globalizáció, mint új nyelvi konfliktusforrás
Joshua Fishman, a zsidó alapítású, patinás amerikai egyetem, a Yeshiva nyugalmazott 
tanára (és vendégelőadó a Stanford, valamint a New York Egyetemen) a nyelvi konf
liktusokat az angol nyelv jövőjével és szerepével együtt boncolgatja [7]. Az angol 
mintegy 380 millió ember anyanyelve a világon. Az Interneten közvetített informáci
óknak több mint 80%-a angolul jelenik meg. Tekintsük-e az angolt „gyilkos nyelv”- 
nek vagy sem, a globalizáció együttjárójának vagy nyelvészeti imperializmusnak? 
Nagyarányú elterjedése mindenesetre tagadhatatlan és egyelőre megállíthatatlan.

Fishmann szerint nyelvi konfliktus akkor támad, amikor verseny van a nyelvek között
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a kizárólagos használatért a hatalomhoz kötődő - például kormányzási vagy az okta
tási - funkcióban. Rámutat, hogy leggyakrabban akkor találkozunk ezzel a problémá
val, amikor egy regionális vagy helyi nyelv egy tradicionálisan másik nyelvhez kötő
dő szerep vagy szerepek bitorlására törekszik. Leszögezi, hogy a szovjet időkben 
Moszkva agresszív módon törekedett szovjet tagállamok nyelvének az oktatás és kor
mányzati élet nyelvévé tett orosznak való alárendelésére. Nem véletlen, hogy a kilenc
venes években a legtöbb balti és közép-ázsiai ország visszaszorította az oroszt, és elő
térbe helyezte saját nyelvét még a színházakban, a könyvkiadásban, az élet szinte leg
apróbb területein is. Különösen a balti államokban, Észtországban, Lettországban és 
Litvániában születtek szigorú nyelvtörvények, amelyek igencsak érzékenyen érintet
ték a helyi orosz kisebbséget.

A példák szerint a leggyakoribb konfliktusokat a helyi és regionális nyelvek közöt
ti rivalizálás okozza. Fishman ugyanakkor a viszályok további forrását is azonosítja: 
bemutatja, hogy a globális nyelv térnyerése is éles konfliktusokhoz vezet. Nem isme
retlen a franciák aggodalma, amellyel nyelvüket védik az angol hatástól. így a francia 
törvények tiltják a reklámokban az angol nyelv használatát, és szabályozzák a Francia
országban bemutatható angol nyelvű filmek számát is (ugyanakkor a franciák is egyre 
fiatalabb korban kezdik el az angol tanítását, mert a közember - úgy látszik - nem 
mindig a nemzeti célokban ismeri fel a saját érdekét).

A globális nyelv hívei között gyakran hallani olyan érveket, hogy egy helyi nyelv 
túlzott megerősödése veszélyeztetné a békét és a jólétet. A történelem során az erősebb 
nyelvek sokszor kiszorították a kisebbeket, bajkeveréssel, szeparatizmussal és etnikai 
erőszakkal vádolva használóikat. A másik oldalon elhangzó vádak is súlyosak: a kis 
közösségek gyakran nyelvi imperializmussal, nyelvgyilkossággal és gondolatkontrol
lal vádolják a nyelvi Nagy Testvéreket.

A legkisebb nyelveket a közvetlen szomszédaik nyelve és az angol morzsolhatja föl. 
A helyi nyelveket a kihalás veszélye fenyegeti a XXI. században.

Ugyancsak Fishmann gondolataitól rugaszkodik el Szabó Ibolya Anna a „Nyelvek 
csatája” című cikkben [8]. Ő is a globalizációt és a változó kommunikációs formákat 
járja körül, a hangsúlyokat alig áthelyezve.

Sorolja, hogy nem egy ország sokat áldoz arra, hogy az angol nyelv monopóliumá
nak ellenálljon, és megvédje saját anyanyelvét a nyelvi gyarmatosítástól. A már emlí
tett Franciaország például évente több milliárd frankkal támogatja azokat a konferen
ciákat, iskolákat és médiumokat, amelyek a francia nyelv tisztaságának megőrzését tűzik 
ki célul. A német kormány világszerte 78 Goethe Intézetet tart fenn Bejrúttól Dzsakar- 
táig, amelyek nyelvtanfolyamok, kiállítások és egyéb kulturális rendezvények szerve
zésével terjesztik a német kultúrát. A muzulmán szervezetek angol nyelvű kiadványok 
tömegét készítik az iszlám vallás terjesztésére, azonban az egymás közötti kommuni
kációban határozottan ragaszkodnak az arab nyelv használatához.

El lehet tehát mondani, hogy a nem angol ajkú népesség körében igenis határozott 
szándék él saját nyelvük és kultúrájuk megtartására és fejlesztésére.

Egy legfrissebb példa a modern nyelvi háborúra a következő. A Los Angeles Times 
napilap egyik közelmúltban végzett felmérése szerint az ötmilliós spanyolul beszélő 
amerikai lakosságnak is csak 8%-a részesíti előnyben a spanyol nyelvű weblapokat az 
angol nyelvűekkel szemben. A leglátogatottabb 10 internetes portál közül Britanniá-
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ban és Németországban 7 amerikai, de 6 még a nyelvére feltűnően vigyázó Franciaor
szágban is. [9]

Váltsuk hangsúlyt: a nyelvpolitikai ismertetés, a konfliktusleírás, az eseménytipo
lógia, okok kutatása helyett koncentráljunk inkább a megoldások keresésére.

7. Van-e kiút?
A feltett kérdésre a válasz: van kiút. Mert szerencsére pozitív példák is vannak, ilyen 
az Olaszországhoz tartozó Dél-Tirol példája. Dél-Tirol jelentősége elsősorban az, hogy 
Közép-Európában ez az egyetlen működőképes, területi alapon szerveződött autonó
mia. Súlyos olasz-osztrák etnikai viszály végződött példaértékű módon, megoldották 
a területi autonómia, az anyanyelv-használat kérdését.

Lássuk a jelenlegi az etnikai-nyelvi állapotokat. Dél-Tirolt ma három nemzetiségi 
csoport alkotja: a németek (68%), az olaszok (28%) és az őshonos ladinok (4%). A német 
anyanyelvű tartományi többség az olasz államon belül nyelvi kisebbség. A ladin nyelv 
és kultúra a Dolomit völgy két településére szorult vissza.

Persze a megértés érdekében itt sem lehet elkerülni a rövid történeti áttekintést.
1910-ben az Osztrák-Magyar Monarchiához tartozó Tirolban a népességnek csu

pán 3 százaléka volt olasz anyanyelvű. A tiroli régiót az 1920-as párizsi béke kétfelé 
vágta. Az Ausztriához került északi rész viszonylag távol esett a bécsi, grazi innová
ciós központoktól, míg az Olaszországhoz csatolt déli rész gazdaságilag sikeresebb lett 
az olasz ipar közelségében. Itt Mussolini 1930-as betelepítése, erőszakos olaszosítása 
következtében az olaszok aránya tízszeresre nőtt. Az olaszok városlakók, háromnegye
dük ma is Bolzanóban (Bozen) él. A népességre jellemző a mobilitás, a városi közös
ségek átalakulnak, helyükbe új nemzedékek és új bevándorlók lépnek (legújabban tö
rökök, távol-keletiek), a lakosság etnikai, nemzetiségi, kulturális összetétele ma is vál
tozásban van.

A II. világháborút követően a helyi politikusok és az osztrák kormány Dél-Tirolt 
Ausztriához kívánta visszacsatolni, de a győztes nagyhatalmak ezt elutasítottak. Vála
szul szeparatista mozgalom bontakozott ki: 1945 őszén 164 ezer aláírást gyűjtöttek 
népszavazás kiírásáért, 1946 tavaszán Innsbruckban hatalmas tömegtüntetés zajlott. Az 
a lehetőség maradt, hogy kétoldalú megállapodás alapján Dél-Tirol önkormányzatot 
nyerjen. 1946 szeptemberében a párizsi békekötés megegyezéshez vezetett. Olaszor
szág a dél-tiroli tartománynak autonómiát biztosított a törvényhozói és a végrehajtói 
hatalomban, ugyanakkor a „Trentino Region - Tiroler Etschland” néven létrehozott tar
tományban nyomasztó volt az olasz többség.

A helyi német ajkúak türelmetlensége és csalódottsága egyre fokozódott. 1957-ben 
volt az első robbantásos merénylet, majd a sigmundskroni kastély előtt tömegtüntetés
re került sor. 1959-ben a Dél-Tiroli Néppárt demonstratív módon elhagyta a regionális 
kormányzatot. Az ENSZ is foglalkozott Dél-Tirollal, de a tárgyalásos politikai erőfe
szítések nem bizonyultak eredményesnek. 1961-ben még több robbantásos merénylet 
történt (csak június 11-én éjszaka 37 helyen robbant bomba).

Az 1968-as párizsi zavargások nyomán itt már fegyveres felkelésre került sor, a 
nagyobb városokban stratégiai pontokat (telefonközpont, elektromos művek, vasút) 
foglaltak el. Az eseményeket követően újabb tárgyalások kezdődtek Rómával, majd 
az olasz és az osztrák kormány között. A 137 felvetésből 97 az 1948-as autonómiai
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törvény alkotmányjogi kiegészítésével foglalkozott, a továbbiak főként közigazgatási 
intézkedéseket tartalmaztak. Végül majdnem 20 év folyamatos politikai tárgyalása után 
az olasz kormány a dél-tiroli németek követeléseinek teljesítéséről számolt be Bécs- 
nek. Ausztria erről 1992 júniusában tájékoztatta az ENSZ-t, amire a nemzetközi szer
vezet hivatalosan törölte a viszályt.

Az új autonómiai törvény rendelkezik a régióról, a trentói és a bozeni tartomány
ról, ezek jogköréről, helyi intézményekről, köztulajdonról, pénzügyekről, a bozeni 
tartományban az államhivatalok helyőrség állítási jogáról, jogi testületről, alkotmány
bíróságról, német és ladin nyelvhasználatról. A régió és a két tartomány hatalma lé
nyegesen növekedett. A bozeni tartományban külön rendelkezés született az anyanyelv 
használatáról, az iskolákról, a kultúráról, a kétnyelvűségről, a foglalkoztatásban köve
tendő etnikai arányokról (a párizsi megegyezésben a dél-tiroli autonómia csak a nyel
vi és kulturális fejlődést biztosította a német és a ladin nyelvet beszélők számára). A 
dél-tiroli tartományi kormányzat működése az eltelt idő alatt azt mutatja, hogy az au
tonómia nem statikus, hanem sokkal inkább fejlődőképes életkeret.

Dél-Tirol modellt jelenthet azon országok számára, ahol nyelvi kisebbségek élnek. 
Az autonómia megvalósulása azonban hosszú folyamat eredménye. Az olasz kormány
zat sokáig elutasítóan fogadta, de egyre tágultak a lehetőségek az 1946-os párizsi bé
keszerződéstől („németül beszélő polgárok”) az 1972-es autonómiai törvényen (köz
igazgatási intézkedések), majd az 1976-os nemzetiségi arányról szóló rendeletén (két
nyelvű közhivatalok) keresztül az 1999-es négyszintű nyelvvizsga-rendszerig. A ladin 
nemzetiség is használhatja nyelvét írásban és szóban egyaránt. [Vö. 10.]

8. Miben bízhatunk?
A moszkvai Nyezaviszimaja Gazeta egy márciusi riportja moldovai határőrök nyelv
használatát vizsgálgatja „Nyelvi akadályok fölött” címmel [11]. Mert vannak nyelvi 
akadályok. Megtudhatjuk, hogy aki a határőrségnél tölti le katonaidejét, az a szolgálat 
végeztével kétnyelvű kommunikációra lesz képes. Ez a két nyelv a „moldován” (gya
korlatilag román) és az orosz. Persze itt is van keveréknyelv: amikor az egyiken be
szélnek, be-be csúsznak szavak a másikból.

Messze nem megoldott államközi szinten a nyelvi kérdés a moldovai-ukrán hatá
ron sem. Ugyanakkor a mindennapi érintkezés során az emberek gyakorlatiasan viszo
nyulnak a helyzethez: se a moldovánt, se az ukránt nem használják, egyszerűen oro
szul beszélnek. A határ átjárható. Sok példa van arra, hogy a gyerekek iskolába, az 
asszonyok bevásárolni járnak a szomszédba, míg a másik oldalról nézve az itteni tech
nikum a vonzó. A nők a jobban felszerelt szülőotthonba mennek szülni akkor is, ha az 
a határ túloldalán van. Jellemző a mentalitásra a következő kijelentés: Az emberek nem 
tehetnek arról, hogy itt egyszerre csak országhatár támadt.

Vannak bizonyos idilli ecsetvonások az újságíró által mutatott képben. Lám, az is
tenadta népben milyen erő lakozik: minden akadályt, még a nyelvieket is legyőzi. Az 
látszik a képen, hogy míg a hivatalosság itt a fejünk felett nem tud megegyezni, mi 
célszerűségi alapon elrendezzük ügyeinket nélkülük is.

Mindez egyfajta implicit megerősítése annak, hogy a nyelvi konfliktusok és prob
lémák forrásvidéke valahol a hatalom körül keresendő. Ha a hatalom impotens vagy 
inkompetens, a helyzet kitermeli a megoldást, mert az emberek nem tudnak, nem akar-
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nak várni iránymutatásokra, szabályokra, hanem egyszerűen élni akarnak. A pátoszt 
és az idillt lefejtve megállapíthatjuk, hogy a nyelvhasználat egyszersmind adaptív, 
önszabályzó folyamat is; és ez több mint reményteli.

9. Oktatással a konfliktusok ellen
A nyelvi, etnikai konfliktusokkal kapcsolatos internetes keresésem során az üzbég 
domainen (.uz) egy nagyon érdekes kezdeményezésre bukkantam. Az adott projekt egy 
kétnyelvű - üzbég és orosz - távoktatási program. Megnevezése: „A polgári társada
lom építése Közép-Azsiában”, gazdája a Civic Education Project nevű 1991-ben alapí
tott non-profit szervezet. A szervezet kapcsolatban áll a nemzetközi Soros Alapítvánnyal 
is. A távoktatási program mögött 1997 óta zajló oktatási tevékenység folyik Szamarkand 
egyes felsőoktatási intézményeiben, vendégoktatók (Visiting Lecturer, Иностранный 
Лектор) es hazai tudósok (Eastern Scholar, Восточный Ученый) közreműködésével. 
Az internetes oktatási kurzust Viktória Levinszkaja kandidátus jegyzi.

Az előadások a nyugati és keleti demokrácia gondolat gyökereit kutatják, a polgári 
társadalom és az iszlám, a nacionalizmus kapcsolódási és ütközési felületeit boncol
gatják, foglalkoznak a polgári joggal, Közép-Ázsia etnikai viszonyaival, a polgári ér
tékekkel. Szómagyarázatokkal, bő bibliográfiával (nem csak nyugati források!), szitu
ációs gyakorlatokkal vannak kiegészítve. Az etnikai tárgyú modul bő teret szentel a 
konfliktusoknak, ezen belül külön kitér a kulturális-nyelvi konfliktusokra is: „A Szov
jetunió egyes népeinek az eloroszosítással való kultúrafosztása nemcsak a nemzeti 
nyelvek használatának a körét szűkítette (az anyanyelv teljes funkcionalitásában csak 
a falusi lakosság mindennapi családi érintkezésében maradt meg), hanem kikezdte az 
etnikai identitás kulturális formáit is (tradíciók, szokások, népi ünnepek). Nem vélet
len, hogy a helyi kultúrák orosz terjeszkedéstől való védelme vált a nyolcvanas évek
ben elindult nemzeti mozgalmak tevékenységének elsődleges motívumává.” Az adott 
modul az etnikai szimpátia ingadozásainak a skáláján a jóakarat és az antipátia közti 
középpontot: az etnikai toleranciát célozza meg. Az ismeretek nyújtásán kívül egyfaj
ta etnikai türelmet nevel a hallgatókba. [Vö. 12.]

Nagy szükség van arra, hogy egy átalakuló ország új elitje ilyen tudással és tudato
san kialakított emocionális alappal is fel legyen vértezve. Nyilván az ismeretek és a 
megközelítés közvetlenül nem jut el mindenkihez, de talán kisugárzása képes a robba
násokat megelőzni, a konfliktusokat mérsékelni.

10. Egy további lehetőség
Az eszperantisták is tenni kívánnak, felemelik a szavukat a nyelvi konfliktusok meg
oldása érdekében. Ha csak ennyiről értesülnénk, első gondolatként az tűnne logikus
nak és kézenfekvőnek, hogy nyilván saját mesterséges nyelvüket tolják előtérbe. Való
jában nem így van, ennél sokkal realistábbak lettek a nyelvük alapjainak közzététele 
óta eltelt 114 év alatt.

A prágai Eszperantó Világkongresszus 1996-ban egy jelentős dokumentumot adott 
közre, amelyet Prágai Nyilatkozat néven tartanak számon. Ennek 5. cikkelye foglal
kozik a nyelvi jogok kérdésével: „A hatalomnak a nyelvek közötti egyenlőtlen elosz
tása a világ lakossága nagy részének esetében nyelvük létének állandósult bizonyta-
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lanságához, vagy egyenesen ezen nyelvek elnyomásához vezet. Az eszperantó közös
ségben a nagy és kicsiny, a hivatalosan használt és nem használt nyelvek beszélői sem
leges területen találkoznak, annak köszönhetően, hogy mindegyikük törekszik a komp
romisszumra. A nyelvi jogok és kötelességek ilyen egyensúlya precedensértékű abban 
a tekintetben, hogy miként lehet kifejleszteni és mérlegelni a nyelvi egyenlőtlenség és 
a nyelvi konfliktusok más megoldásait.

Nézetünk szerint a nyelvek közötti nagy mértékű hatalmi különbségek veszélyez
tetik azoknak a biztosítékoknak az érvényesülését, amelyek a nyelvi tekintetben való 
egyenlő bánásmódot írják elő, és számos nemzetközi dokumentumban kifejezésre ju
tottak. A mi mozgalmunk a nyelvi jogok érvényesüléséért küzd [13].”

Az eszperantó jelentőségét tehát nagyon helyesen nem abban látják, hogy majdan 
az söpörje félre a többi nyelvet. Ellenkezőleg, hiszen ők a nyelvi sokszínűségért is 
küzdenek. A nyelvi háborúk, konfliktusok kezelésére viszont egy „csatamezőktől” 
távoli, nyugodt, neutrális megegyezési terepet, saját jó példájukat nyújtják.

11. Zárszó helyett
A korábbi mesterséges nyelvek - például a volapük - kudarca láttán Zamenhof nem 
merte saját nevén publikálni az első könyvét, így a dr. Esperanto (dr. Reménykedő) 
álnevet használta, ami végül is ráragadt a nyelvre.

Mi is csak reménykedhetünk, hogy ezzel a lehetőséggel - és további említett lehe
tőségekkel - az érintettek élni fognak. A mindenkori hatalom birtokosainak, az erő 
pozíciójában lévőknek ehhez fel kellene ismerni, hogy hosszú távú érdekek is vannak, 
és azok érvényesítéséhez önkorlátozásokon, hosszú tárgyalásokon keresztül vezet az 
út. Ez pedig a hatalom „természetrajzát” ismerve elég nehéz, sokaknak nem is sikerül.
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