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„A kivételezettek kivételezettjei” 

A ladinok identitását formáló tényezők a Dél-Tirol Autonóm 

Régió politikai kontextusában 

  

Az észak-olaszországi Trentino–Alto Adigében, az 500 ezer lakosú dél-tiroli autonóm 

régió területén fekvő völgyekben él a 30 ezer főt számláló ladin népcsoport. Jelen írás 

célja a ladin kisebbség bemutatásán, a kivételes helyzetét kialakító történelmi 

események leírásán túl speciális jogaik ismertetése, identitásuk mibenlétének, valamint 

az autonómiának a vizsgálata a dél-tiroli ladinok szemszögéből. Egy kis etnikum sorsát 

sok esetben az állam által rájuk ruházott eszközök határozzák meg, így különösen fontos 

a kialakult intézményrendszer értékelése a közösség szempontjából. 

   

Az észak-olaszországi Trentino–Alto Adigében, az 500 ezer lakosú dél-tiroli autonóm régió 

területén fekvő völgyekben él a 30 ezer főt számláló ladin népcsoport[1] (Pan 2008: 20–31). 

A Dolomitok ezen része történelmileg – a bajor (1806–1809), illetve a napóleoni megszállás 

(1810–1814) kivételével – már a 13. század óta osztrák fennhatóság alá tartozott, ám a régió 

két autonóm tartományát, Bolzanót és Trentót az első világháborút követően elfoglalta és 

annektálta Olaszország. Az Olasz Köztársaság a kisebbség fogalmának komplexitása ellenére 

etnikailag stabil államnak tekinthető: bár az állam területén számszerűleg sok, tizenkét nyelvi 

kisebbséget[2] nevezhetünk meg, az összlakosságnak csupán fél százalékát teszik ki ezek az 

évszázadok óta itt élő csoportok. A történelmi-nyelvi kisebbségek kérdése nem sorolható a 

politikai konfliktusok fő forrásai közé, ugyanis Olaszország azon kevés európai államok 

egyike, amelyek alkotmányukban biztosítják a nyelvi kisebbségek védelmét.  

 A ladin mint nyelvi kisebbség kivételes helyzetét nemcsak az alkotmány 6. cikkelyének 

rendelkezései garantálják, hanem az 1946-os olasz–német békeszerződés rendelkezésein 

alapuló, 1948-as dél-tiroli speciális autonómiát elrendelő statútum, illetve az ezt követő 1972-

es második, módosított statútum alapján is különleges jogok illetik meg őket (Benedikter 

2008a: 9–73). 

 Olaszország 2000-ben aláírta, ám nem ratifikálta az Európa Tanács által 1992-ben elfogadott 

Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartáját, azonban a Nemzeti Kisebbségek 

http://www.tarsadalmiegyutteles.hu/index.php?action=view_item&item=29&chk=98d3a530e9fb1b62d6d40cfb50727372#h22
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Védelméről Szóló Keretegyezmény elfogadásával garanciát vállalt az Olaszország területén 

élő történelmi kisebbségek által beszélt nyelvek védelmére. Az olasz jogrend a kisebbséget 

csak és kizárólag nyelvi kisebbségként értelmezi, így bizonyos nemzetközi dokumentumok 

elfogadása komoly jogi és etnikai vitákat gerjesztene a számos bevándorlónak otthont adó 

mediterrán államban. Jelenleg az albán, a német, a katalán, a horvát, a görög, a francia, a 

frankoprovanszál, a friuli, a ladin, az okcitán, a szárd, illetve a szlovén nyelvet beszélő 

kisebbség tartozik a 482/1999-es törvény védelme alá. 

 Dél-Tirolban a kisebbségek elismerésén, valamint egyéni és kollektív jogainak védelmén túl 

a territorialitás elve a szegregáció és az integráció olyan egyedülálló keverékét és egyensúlyát 

alakította ki, amely sajátos, erős kisebbségvédelemhez vezetett. 

 A ladinok mentalitásban és vélelmekben rögzült tudatalatti identitása sajátos, tudatos 

önpercepcióval párosul. Esetükben a társadalmi és gazdasági relációk Dél-Tirolban 

koncentrálódó hálózatainak sűrűsödése, a regionalizálódás, a horizontális térfelosztás, a 

regionalizáció a regionalizmussal, a térségi tudat intézményesülésével párhuzamosan zajlott. 

Identitásuk kognitív, affektív és konatív szinten is kimondottan erős (Blotevogel – Heinritz – 

Popp 1989: 67–88). Bár a dél-tiroli autonóm régió nem kizárólag a „ladinoké”, mégis „mi-

tudatuk” szerves elemét képezi, érzelmileg kötődnek hozzá, valamint társadalmi és gazdasági 

kapcsolataik hálójának, funkcionális identitásuknak szilárd kereteket ad. A ladinok 

elégedettek a régió teljesítményével és lokálpatriótaként aktívan hozzájárulnak jó hírnevének 

öregbítéséhez. Közös céljaik, határozott jövőképük erősen kötődik a dél-tiroli régióhoz, ezért 

identitásuk stratégiai dimenziója kiforrottnak tekinthető. Kulturális téren – főleg a nyelvnek 

köszönhetően – egyre markánsabb az önreprezentáció, tisztában vannak vele, hogy ez 

fennmaradásuk egyik záloga. Tudatosan állnak ellen az asszimilációnak és az 

akkulturációnak. 

 A ladin csoportokat nem kezelik sem zárványként, sem ellenségként saját földjeiken, hanem 

igyekeznek számukra mindazon jogokat biztosítani, amelyek öntudatukat és fennmaradásukat 

segítik elő. A dél-tiroli ladin és német érdekeket képviselő politikai erők azonban még ennél 

is szélesebb körű és magasabb fokú transzparenciával és demokratikus elszámoltathatósággal 

rendelkező, úgynevezett dinamikus autonómiát[3] kívánnak megvalósítani. 

 Vajon a ladinok helyzete nemzetközileg követendő példa-e, vagy egyedi és 

megismételhetetlen jelenséget képvisel Európában? 

 Egy kis etnikum sorsát sok esetben az állam által rájuk ruházott eszközök határozzák meg, 

így különösen fontos a kialakult intézményrendszer értékelése a ladin közösség 

szempontjából. Jelen írás célja a ladin kisebbség bemutatásán, a kivételes helyzetét kialakító 

történelmi események leírásán túl speciális jogaik ismertetése, identitásuk mibenlétének, 

valamint az autonómiának a vizsgálata a dél-tiroli ladinok szemszögéből. 

 

Elnyomás és kiváltságok – A ladin identitást formáló főbb történelmi 

állomások 

 A ladinok tudatosan hangsúlyozzák falvaik őskor óta lakott jellegét, rendkívül büszkék 

történelmükre, azokra az időkre is, amelyekben nem ladinok éltek a ma általuk lakott 

területeken. Identitásuk ezer szállal kötődik ezekhez a völgyekhez. A Dél-Tirolban feltárt 
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gazdag régészeti lelőhelyeken mintegy nyolcezer éves tárgyi emlékeket és egy törzsfő 

csontvázát találták meg a szakemberek. A bronzkor után az ókor a legfontosabb állomás: az itt 

élő észak-etruszk ábécét használó törzsek településeit a hódító és velük keveredő, latint 

beszélő rómaiak Rhaetiának nevezték el. A kereszténységet az utazó aquileai misszionáriusok 

hatására vették fel. 

 A ladin falvak lakói közös tulajdonnal rendelkeztek, amelyet az ott élők száma szerint 

egyenlő részekre osztottak fel, így az állatszaporulat vagy a nagyobb mennyiségű 

kitermelhető fa mindig gondot okozott a falu elöljáróinak. A „szomszédok”-nak (vicini) 

nevezett gyűlésben minden egyes háztartás képviselője jelen volt és szavazati joggal bírt. A 

ladinoknál mindenki egyforma – egyformán szegény – volt. A migrációt szigorúan 

szabályozták, amellyel csaknem ellehetetlenítették a kívülállók, idegenek letelepedését. 

 A ladin társadalom alapegysége a független család, ezeknek a laza hálózatából alakult ki a 

közösség. A ladinok szabadságszerető, független emberek, ez azonban nem jelent egyet az 

individualizmussal. Nem illik rájuk a „magányos hegyi emberek” sztereotípiája, hiszen erős 

bennük a segíteni akarás vágya, kötelességüknek tekintik a közügyekben való részvételt és az 

önkéntes szervezetek alakítását. Ez utóbbira ma is számos példát találunk a ladin völgyekben: 

a Vöröskereszt falusi szekciói, önszerveződő helyi tűzoltóbrigádok vagy akár amatőr 

színjátszó-társulatok formájában. 

 Az antropológiai szaknyelv által latin modellnek nevezett földművelői kultúrát a német 

modell elterjedése váltotta fel. Ez nagy, egymástól távol fekvő farmokat jelentett, amely 

kedvezett a modern földművelési technikáknak és nem akadályozta a terjeszkedést (Poppi 

2001: 1–16). A magántulajdonban lévő ingatlanokat nem veszélyeztette a felosztás kényszere. 

Ennek ellenére a ladinok továbbra is szolidárisak maradtak egymással, és földjeikért mindig, 

minden történelmi korban és helyzetben képesek és hajlandóak voltak összefogni. 

 A feudalizmust az egyházi és a világi hatalom vetélkedése jellemezte. A ladin völgyek a 

trentói püspök irányítása alól 1363-ban Habsburg-fennhatóság alá kerültek: az uralkodó 

szorgalmazta közigazgatási autonómiájukat, sőt, az új földek megművelésére vonatkozó 

szigorú előírások enyhítésével hozzájárult a ladin népesség növekedéséhez, jólétéhez. 

Különösen a Brixen-Bressanone-i püspökség tevékenységének köszönhetően virágzott a 

kultúra, az 1607-ben alapított papi szemináriumban pedig már a ladin nyelvű papok 

nevelésének, tanításának is kiemelt figyelmet szenteltek. 

 Mária Terézia 1774-es oktatási reformja bevezette a hat és tizenkét éves kor közötti 

tankötelezettséget; fia, II. József reformjainak hatására a ladin völgyek polgárjogi kódexet 

kaptak, megszűnt a boszorkányüldözés és szekularizálódtak az egyházi irányítás alatt álló 

intézmények.  A napóleoni időkben a ladinok részt vettek a Tirol függetlenségéért vívott 

harcban: Andreas Hofer szabadságharcos hősi alakja az idegen hatalmak elnyomása elleni 

lázadás szimbóluma lett. Napóleon Tirol felett aratott, 1810. évi győzelme után három 

adminisztratív egységre osztotta a területet, majd egy évvel később Cortina D’Ampezzo, 

Fodom és Fascia az Olasz Királyság részévé vált. A ladin területek 1813-ban kerültek vissza 

az Osztrák–Magyar Monarchia uralma alá, amelynek egészen az első világháború kitöréséig 

szerves részét alkották (Forni 2008: 34–37). 

 A Savoyai-dinasztia irányításával 1861-ben megalapított unitárius olasz állam egyesítette az 

Appennini-félszigeten működő különböző államalakulatokat (Benedikter 2008b: 16). A 19. 

századi nagy nemzetépítők az „egy nemzet – egy állam” eszményképét hirdették, így a 
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ladinok csaknem feledésbe merültek: településeik zárványként működtek. Nem akadtak 

konfliktusaik sem a szomszédos olasz és német nyelvű lakossággal, sem a császárság 

embereivel; így őket sem háborgatták. A ladin völgyeket kettészelő front miatt az I. 

világháború óriási károkkal és emberáldozattal járt: nemcsak az egymás elleni harcban estek 

el katonák, hanem sokakat betemetett a lavina, vagy megfagytak az embert próbáló hidegben. 

Nem véletlenül nevezték el a Col di Laná-t Vér-hegynek. Az újjáépítést lassan, türelemmel, 

odaadással végezték, az évszázadok alatt összecsiszolódott közösség hatékonyan tette a 

dolgát. 

 A tiroli zászló helyére olasz került, ám a ladinok számára nem ez számított igazán: a fő 

gondot a ladin régiót kettéosztó, 1919. évi St. Germain-i békeszerződés jelentette, amely a 

politikai határt a Brenner-hágónál húzta meg. Cortina és Fodom Belluno tartomány része lett, 

Val Badiát és Gherdëinát Bolzanóhoz csatolták, míg Fascia Trento tartományhoz került. A 

Val Gardena-i ladinok igyekeztek minden törvényes eszközt megragadni az egész völgy 

Ausztriához csatolása érdekében, hiszen 1910-ben a lakosság mintegy 93 %-a németajkú, 4 

százaléka ladin volt, és csupán a népesség 3 %-a vallotta magát olasznak (Benedikter 2009: 

69). Miután területi igényeiket kielégítették, az olasz vezetők nem tettek lépéseket a politikai 

feszültségek mérséklésére: elégedettek voltak a ladin völgyekben kialakult helyzettel. Hogy 

lecsillapítsák a kedélyeket, jóindulattal viseltettek a ladinok iránt, és csoportjaikat etnikai 

kisebbségként ismerték el, de semmilyen nyelvi vagy kulturális autonómiával nem ruházták 

fel őket. 

 Ez az időszak a fasizmus térnyerése miatt rövidnek bizonyult, 1923-ban ugyanis Ettore 

Tolomei, a dél-tiroli nyelvi és kulturális megbízott erőszakos olaszosítást vezetett be a ladin 

völgyekben az itt használt német és ladin nyelv kárára. Az iskolákban és a mindennapokban 

ezt követően kizárólag az olasz nyelvet használhatták, a ladin nyelvű útjelző táblákra új, 

mesterségesen kreált olasz településnevek kerültek. A helyieket kitiltották a közéletből: 

megszüntették a nem olasz szakszervezeteket, betiltották politikai pártjaikat, sőt, a német 

vagy ladin család- és keresztneveket is olaszosították. A ladin nyelvre ezentúl az olasz egyik 

dialektusaként tekintettek a vezetők. Ez volt a legfájóbb rendelkezés a ladinok számára – 

megalázták, lealacsonyították azt a nyelvet, amely évszázadokon keresztül definiálta őket, 

amelyre büszkék voltak. 

 Az 1938-ban kezdődött, csaknem egy éves tárgyalássorozat eredménye újabb csapást 

jelentett a ladin közösség számára. Hitlernek és Mussolininak „a német dél-tiroli fejezet 

lezárásáról” szóló megállapodása az olasz vagy a német nemzetiség választására 

kényszerítette őket. Közel háromszáz fasciai ladin hagyta el szülőföldjét, miután a teljes 

németség mellett döntöttek. Fekete vagy fehér. Nem létezett középút. Az egész ladin 

közösségből mintegy kétezren vándoroltak Németországba, ahol az ígért szabadság és jólét 

helyett másfajta, keserű valóság fogadta őket. A háború után sokan visszatértek közülük, ám 

az örömteli viszontlátás helyett kiközösítéssel, megvetéssel kellett szembesülniük (Poppi 

2001: 33). 

 A második világháború viharában leállították a kitelepítéseket, Hitler ugyanis 1943-ban a 

három tartomány megszállásával Operationszone Alpenvorland néven egyesítette a ladin 

területeket. A német nemzetiséget választó ladinok kerültek a civil szféra hatalmi pozícióiba, 

belőlük kerültek ki a katonai vezetők – megkezdődött a ladin völgyek lakosságának önkényes 

németesítése. Az 1946-os Zent Ladina Dolomites mozgalom hivatalos elismerésért küzdő 

kísérletei sikertelenek voltak: a párizsi békeszerződés a széles látókörű, ám gyenge 

befolyással rendelkező ladin politikusok javaslatait figyelmen kívül hagyta, nem törődött az 
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osztrák csatlakozásra áhítozó ladinokkal – régiójuk a monarchiát elutasító demokratikus Olasz 

Köztársaság része maradt. Az 1964-es egyházmegyei felosztás is a politikai határokat követte. 

  

A ladinok a dél-tiroli autonómia abszolút nyertesei? 

 Az 1946. szeptember 6-án, De Gasperi olasz miniszterelnök és Gruber osztrák 

külügyminiszter által aláírt párizsi megállapodás a konfliktus egyszer s mindenkorra történő 

rendezése érdekében Dél-Tirol teljes autonómiájának csíráit hordozta magában. Bár a 

dokumentum elsősorban az Ausztria védnöksége alá helyezendő német kisebbségről 

rendelkezett, látens módon a ladinok egyenjogúságát is deklarálta. Biztosította a kisebbségi 

nyelven történő oktatást, a közszférában egyenrangúnak ítélte a német és az olasz nyelvet, 

minden kisebbségi csoportnak azonos jogi feltételeket teremtett a munkaerőpiacon, garantálta 

a közjavakhoz való egyenlő hozzáférést, valamint Dél-Tirol tartományt autonóm 

törvényhozói és végrehajtó hatalommal ruházta fel. Az egyezményben vállalt 

kötelezettségeknek megfelelően az unitárius olasz állam 19 régiót elismerő[4] regionalizált 

állammá alakult át: így az alkotmányozó gyűlés 1948-ban elfogadta a dél-tiroli speciális 

statútumot is – a 87. cikkelyben ekkor már név szerint megemlítették a Val Badia és 

Gherdëina területén élő ladin népcsoportot. Az autonómiát azonban az olasz Trentóra is 

kiterjesztették, amely jóval erősebb hatalom birtokába jutott, mint a szomszédos Dél-Tirol, 

amelyben a végrehajtási garanciák híján ténylegesen nem valósult meg az autonómia. 

 A Róma politikájával szemben tanúsított türelmetlenség és elégedetlenség következtében 

1957-ben dél-tiroli aktivisták bombatámadásokat hajtottak végre, amelyeket az olasz 

hatóságok kemény elnyomó intézkedésekkel igyekeztek megtorolni. Két évvel később a 

kisebbségek érdekeit képviselő Dél-tiroli Néppárt (SVP) kilépett a regionális kormányból. A 

dél-tiroli kérdés Bruno Kreisky osztrák kancellár javaslatára az Egyesült Nemzetek 

Szervezete elé került, amely két határozatot hozott az ügyben (1960-ban és 1961-ben). 

Felállították a tizenkét olasz, hat német és egy ladin tagból álló Tizenkilencek Bizottságát, 

amely a kompromisszum érdekében 137 konkrét jogi és közigazgatási intézkedésből álló 

programcsomagot („Paket” vagy „Concordat”) dolgozott ki, amelyet − bár kis, 52,8 %-os 

többséggel, de − az SVP is megszavazott 1969-es kongresszusán (Constantin – Tomaselli 

2010). Ezt követően az osztrák és az olasz kormány is elfogadta a dokumentumot, amelyet 

szinte teljes egészében átemeltek az 1972. január 20-án jogerőre emelkedett új, személyi 

autonómiát biztosító statútum szövegébe. A benne foglalt rendelkezések védik ma is a 

Bolzano és Trento tartomány területén élő német és ladin anyanyelvű kisebbséget. Az olasz 

kormány 1992-ben értesítette hivatalosan a jogerőre emelkedésről Bécset, amely még ebben 

az évben bejelentette az ENSZ előtt a konfliktus rendezését, így névleg csupán a statútum 

életbe lépése után húsz évvel tekinthették lezártnak nemzetközi szinten a dél-tiroli kérdést. 

 A dél-tiroliaknak az 1990-es évek közepén az oktatás, a foglalkoztatás, az energia, a 

közlekedés, a pénzügy és az állami tulajdonú ingatlanok privatizációja terén is sikerült 

nagyobb önállóságot kivívniuk. A harmadik statútum szövegébe beolvasztották az új 

kiváltságokat rögzítő, 2001-es alkotmányos reformokat, amelyek egy még föderálisabb 

berendezkedésű állam irányába mutattak. 

 Az alkotmányban taxatíve fel nem sorolt, explicite nem kifejtett hatáskörök a régió 

szabályozása alá esnek. A központi állami hatalom a felelős a kül- és védelmi politikáért, az 

uniós politikák koordinációjáért, az állampolgárságot és a bevándorlást érintő kérdések 
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megoldásáért, a polgári és büntető törvénykönyvek elfogadásáért, a helyi bírók kinevezéséért, 

a környezetvédelemért, illetve a polgári és szociális egyenlőség megteremtéséért. A versenyző 

jogalkotói hatáskörök az infrastruktúra, a jóléti kiadások, a munkaerő-piaci szabályozás, a 

városi és territoriális tervezés területén működnek, míg az új rendelkezések a többi 

kompetenciát kizárólag a régió fennhatósága alá delegálják (Benedikter 2008b: 16). 

A reformokat követően Dél-Tirol és Trento nagyobb törvényhozói és közigazgatási 

hatalommal rendelkezett, mint maga a régió. A két tartomány által alkotott törvények jogerőre 

emelkedését többé nem akadályozhatja meg a kormányzati biztos: minden, választásokkal 

kapcsolatos kérdésben csak és kizárólag a tartományok döntenek önállóan. 2001 után az 

autonómiát biztosító statútum módosításait a két tartomány fogadja el a régió részvétele 

nélkül, az olasz parlament erre irányuló szándékát is csak a tartomány képviselőivel kell 

egyeztetnie. A tartományi kormány tagjait a kisebbségek létszámát hűen tükröző, arányos 

képviselettel felállított tartományi gyűlés kétharmados többséggel választja. 

 A dél-tiroli autonómia különlegessége többek között a kormányzat konszocionális jellegében 

rejlik. Ennek fő jellemzője, hogy a regionális és a tartományi hatalommegosztási 

megállapodás meghaladja a tradicionális olasz–német dichotómiát, így a ladinok saját 

képviselőt delegálhatnak a tartományi kormányba. Az etnikai koalíciós kabinet mellett a 

Regionális Tanácsban is az arányos képviselet alapján osztják ki a mandátumokat. A 

kisebbségi nyelvi tárcát a dél-tiroli vagy a trentói ladin kormánytag vezeti – ezen képviselőket 

a tartományok egyenként öt évre választják meg, így a regionális poszton egyenként 

mindössze két és fél évet töltenek el. A Regionális Tanács elnöksége a három etnikai csoport 

között rotációs rendszerben váltakozik. A 2001-es reformoknak köszönhetően a ladin nyelvi 

kisebbség tagja is betöltheti a képviselőház elnöki, valamint a hetvenfős[5] parlament egyik 

alelnöki posztját (Alcock 2001: 14–16). Ez kivételes lehetőséget jelent a mindössze 30 ezres 

ladin közösség céljai megvalósításának érdekében. A statútum rendelkezései szigorúan 

felügyelik a kisebbségek arányos részesedését a szociális ellátásból, a közjavakból, az állami 

támogatásokból és a közigazgatási munkalehetőségekből. A kvótákat a mindenkori legutolsó 

népszámlálás adatainak segítségével állapítják meg: a cenzus kérdőívén minden dél-tiroli 

lakosnak nyilatkoznia kell[6], hogy mely nyelvi kisebbség tagjának vallja magát. Az 

autonómia fennállása óta azonban a közigazgatási állásokat gyakran nem az előírásoknak 

megfelelően töltik fel, ugyanis a változatosabb, csábítóbb kilátásokat ígérő magánszektor 

többnyire felszívja a kisebb létszámú ladin és német nyelvű munkaerőt, így a nekik fenntartott 

helyeket is az olasz anyanyelvű többségből választott alkalmazottak foglalják el. 

Az autonómiát biztosító statútum 56. cikkelye szerinti kisebbségi vétó intézménye a 

létfontosságú érdekek védelmének végső fegyvere. A tartományi és a regionális tanácsban 

lehetőség nyílik a nyelvi csoportokra bontásban való szavazásra, ha a tanács elé kerülő 

törvénytervezet várhatóan sértené a kisebbségek közötti kulturális jogegyenlőséget. Jogi vitás 

kérdésekben mindhárom nyelvi kisebbség fordulhat az Alkotmánybírósághoz is, ám a 

konfliktusokat ez idáig sikerült más módon rendezni, így ez utóbbira még nem volt példa a 

dél-tiroli autonómia fennállása során. 

 Az előbb említetteket figyelembe véve igaznak bizonyul a dél-tiroli mondás, miszerint a 

ladinok a „kivételezettek kivételezettjei”. Egy kisebbségbe – jelen esetben a németajkú 

közösségbe – ágyazódó etnikum látszólag hátrányos helyzetűnek tekinthető, ám az egyedi 

dél-tiroli rendszernek köszönhetően a ladinok olyan erős jogosítványokkal rendelkeznek, 

amelyek egyedülálló pozitív diszkriminációt jelentenek. 
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 Az öndefiníciót és önigazgatást ösztönző tényezők azonban az autonómia konszocionális 

jellegével ellentétes irányba mutatnak. Mindhárom nyelvi csoportnak joga van olyan saját 

szervezetek és intézmények felállításához, amelyek új társadalmi alrendszereket alakítanak ki. 

A saját óvodák, iskolák, politikai pártok, szakszervezetek, közkönyvtárak, ifjúsági 

szervezetek, sportklubok, a média és a hitközösségek is monoetnikusak. Az olasz, a német és 

a ladin csoportok viszonylag keveset kommunikálnak egymással: főként az idősebb generáció 

körében még nyelvi akadályok fennállnak, de a különböző gazdasági struktúrák és a város–

vidék antagonizmus is a szegregációt erősíti. Ezeket a rendszereket önként létrehozott 

„párhuzamos társadalmakként” definiálhatjuk (Benedikter 2009: 69–76). Bár mindannyian 

olasz állampolgárnak vallják magukat és elfogadják az európaiságot, a dél-tiroliak továbbra is 

elsősorban az autonóm tartományok lakóiként határozzák meg magukat. 

 Érdemes még megemlíteni, hogy az autonóm terület finanszírozási kérdéseire vonatkozóan is 

találhatóak rendelkezések a statútumban (69–86. cikkely), ám pénzügyi szempontból Dél-

Tirol a 386/1989-os állami szintű törvény szabályozása alá tartozik.  A tartomány forrásait az 

EU különböző szociális, strukturális és mezőgazdasági támogatásai egészítik ki. Bár az 

autonóm terület csak korlátozott adókivetési jogosítványokkal rendelkezik, az itt beszedett 

adók mintegy 90 százalékát (az áfa 70 százalékát) visszakapja az államtól. Ezek a források 

fedezik Dél-Tirol költségvetése kiadási oldalának 85 %-át. A fennmaradó 15 % az 

úgynevezett változó kvóta, amelynek mértékéről évente tárgyal Dél-Tirol miniszterelnöke az 

olasz kormánnyal (Alcock 2001: 18–19). A régióban felhasználható források aránya − a dél-

tiroli népesség számát is figyelembe véve − jóval magasabb, mint a szomszédos föderális 

entitások bármelyikében. Ehhez járult hozzá az iparosítás és a turizmus fellendülése, amely 

tényezők együttesének köszönhetően néhány évtized alatt Olaszország egyik legszegényebb 

régiójából az EU egyik legalacsonyabb munkanélküliséggel rendelkező, prosperáló területévé 

vált. Bár a 2009 májusában elfogadott fiskális föderalizmusról szóló döntés megnyirbálta a 

Dél-Tirolnak juttatandó forrásokat, még így is számos előnyt élvez a szomszédos régiókkal 

szemben (Constantin – Tomaselli 2010). 

 A dél-tiroli autonómia sikere nemcsak viszonylag békés genezisének, konszenzuskereső 

fejlődésének köszönhető. A kedvező nemzetközi környezet és internacionális tér mellett az 

olasz állam hajlandósága a be nem avatkozásra, a jogilag egyenlő és kulturális autonómiával 

bíró nyelvi kisebbségek páratlan és példaértékű, egységes politikai platformja, valamint a 

konszocionális alapokon nyugvó hatalommegosztás, a trilingvizmus mind egy jól működő 

gépezet alappilléreit jelentik. Kérdés azonban, hogy mennyire tekinthető Dél-Tirol a 

„multikulturalizmus workshopjának”. Az uniós integráció és egy erős, centralizált olasz állam 

fejlődésével ellentétes folyamat zajlik, amely nem szolgálhat etalonként, követendő 

modellként más államok számára, hiszen a dél-tiroli autonómia speciális történelmi és etnikai 

feltételek együttes meglétének következtében alakult ki; egy más jellegű, szintén egyedi 

problémát nem lehet ugyanazokkal az eszközökkel orvosolni. 

  

Többrétegű identitás 

 A ladin identitást egy hagyma szerkezetéhez hasonlíthatnánk. Regionális tudatuk elsősorban 

Olaszországon belül mozgósító erő, az itt élőkkel szívesen fognak össze közös céljaik elérése 

érdekében, ám régión belül már a ladin kisebbség érdekeit védik, és az itt élő olasz- és 

németajkú kisebbséggel szemben definiálják magukat. Ahogy azonban elérjük a ladin-lakta 

hegyvidéket (ahol egy-egy kivételtől eltekintve mindenki e nyelvi kisebbséghez tartozik), 
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előtérbe kerülnek a népcsoport szerinti önmeghatározások. Így lehet, hogy egy ladin 

Európában olasz állampolgár, Olaszországban dél-tiroli lakos, az autonóm régióban ladin 

kisebbséghez tartozó, az általuk lakott havasi falvakban pedig gherdener, fodóm vagy badiot. 

Az adminisztratív diaszpórák megnehezítik a ladinok közötti közös, koherens és integráns 

kezdeményezések sikerességét, és hasonló problémáik együttes megoldását. Soha nem 

rendelkeztek önálló, független állammal, autonóm régióval vagy bármely más politikai és 

közigazgatási jellegű formációval, mégis rendkívül erős az összetartozás érzése: a ladin 

szereptudat, a közös nyelv, történelem és kultúra vállalása; a Dél-Tirol Autonóm Régiót pedig 

sajátjukénak, mindennapi életük biztos keretének tartják. 

  

A ladin nyelv mint az önpercepció központi eleme 

 A ladin szót Graziadio Isaia Ascoli (1829–1907) nyelvészprofesszor használta először a 

tudományos életben az olasz Val Badia területén élő és a svájci Engadin-völgy lakói által 

ladinnak nevezett nyelvet beszélő népcsoportok közös meghatározásaként. A ladin nyelv 

egyike a rétoromán három sztenderdizált változatának (friuli, romans, ladin); több – 

fonetikailag, morfológiailag és szintaktikailag is eltérő – dialektusa létezik (cazet, brach és 

moenat Val di Fassában, badiot és mareo Badia Talban). Bár a ladin szót elsősorban az 

irodalomtudomány területén használják a központi csoport által beszélt nyelv 

megnevezéseként, manapság egyre inkább kezd a térségben élő, hasonló rétoromán ajkú 

közösségeket leíró fogalommá válni. 

 Az egyre erősödő nyelvi azonosságtudat ellenére még mindig számos variáció létezik a ladin 

népcsoportok megnevezésére. Ennek egyik fő oka az, hogy a ladin szót valószínűleg egy 

szomszédos népcsoport ragasztotta rájuk másfél évezreddel ezelőtt, mivel a hangzókészlet és 

a használt szavak alapján úgy vélték, hogy a rómaiak nyelvén, latinul beszélnek. Bár a ladin 

elnevezés vált a legszélesebb körben ismertté, a további népcsoportok más és más névvel 

illették őket: a németek például az „idegen”, nem német nyelvet beszélő Welschenként 

definiálták őket. A másik ok viszontagságos történelmükben keresendő: az Alpokban dúló 

háborúk megtizedelték a ladin népességet, a 20. századi béketárgyalások során meghúzott 

határok következtében pedig a völgyekben már így is izoláltan élő közösségek két különböző 

állam, Svájc és Olaszország állampolgárai lettek. 

A 20. századi politikai öntudatra ébredés különös vonzataként számos individuum deklarálta 

magát ladinnak anélkül, hogy bármely szinten elsajátította volna nyelvüket, ám éppen ez 

okból némely, ladinul beszélő csoport előszeretettel határozza meg magát a különböző 

völgyeket benépesítő gherdener, fodóm vagy badiot népcsoport tagjaként. A ladinnak több 

változata létezik párhuzamosan, amelyeket nemcsak a tér–idő faktorok befolyásolnak; a 

beszélő életkorától és társadalmi helyzetétől is függ, hogy ki hány jövevényszó segítségével, 

illetve milyen irodalmi igénnyel fogalmaz. Önállóságuk, függetlenségük és egyediségük 

hangsúlyozásaként az egyes csoportok szívesebben használják saját tájszólásukat, mint a 

sztenderd változatot, ám külföldiek jelenlétében, valamint etnikai és politikai ügyekben 

gyakran és előszeretettel váltanak egymás között a közös ladin nyelvre. 

 A különböző ladin dialektusokat beszélő népcsoportokat képviselő pán-ladin Union Generéla 

di Ladins dla Dolomites kezdeményezésére megindult projekt célja egy egységes, hivatalos 

ladin nyelv kidolgozása a tájszólások összehasonlításával, szókincsük összeadásával és 

összegyúrásával (Poppi 2001: 6–12). Nemrég még a szegény földművesek alacsony presztízsű 
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nyelveként emlegették a ladint – a társadalmi elit által használt olasz és német mellett –, ma 

már inkább az összetartozás, a különlegesség és a negatív öndefiníció – nem csupán öncélú – 

eszköze. 

  

A ladin nyelv reneszánsza a „fél-spagetti, fél-knédli” 

társadalomban                                                                

A csaknem ezerötszáz éves ladin irodalmi örökség a 19. század második felében kizárólag 

szájhagyomány útján terjedt. Ennek egyik oka a territorialitás, azaz a tény, hogy a ladinok 

földrajzilag jól azonosítható és körülhatárolható területen élnek: az etnikum a bolzanói 

Gherdëina és Val Badia, valamint a trentói és bellunói ladin völgyekben koncentrálódik, 

nincsenek sporadikus ladin közösségek másutt a világon.[7] A nehéz megélhetési 

körülmények és egy multifunkcionális kulturális központ hiánya is az izolációt erősítő 

tényezőként volt jelen. Talán ennek is köszönhető, hogy még az öreg kontinensen is csak 

kevesen tudnak a különben ősi európai gyökerekkel rendelkező ladinok létezéséről. 

Az első Biblia- és mondafordítások, a ladin nyelvtan szabályainak írásos rögzítése után hozták 

létre a Naziun Ladina nevű szervezetet, amelynek célja a ladin nyelv és kultúra megőrzése 

mellett információk nyújtása a ladin nyelv és kultúra iránt érdeklődők számára. A következő 

években a ladinnal foglalkozó, ám differenciálódott tevékenységi körű egyesületek, 

szervezetek szaporodása figyelhető meg. Az egyre gyakoribbá váló néptánccsoportokat, 

rézfúvós zenekarokat bemutató kulturális rendezvények nagymértékben segítették a ladin 

identitás tudatosítását és megerősítését; az identitás szilárd alapját a modern kor igényeinek 

megfelelően alakuló és alakított ladin nyelv jelentette (Forni 2008: 10–23). 

 1989 óta az olasz és a német mellett hivatalos nyelvvé vált a ladin, amely a hétköznapi 

elismertségen túl a bolzanói önkormányzatnál és a ladin ügyekért felelős közintézményekben, 

1993 óta pedig már Trentóban is használható hivatalos ügyek intézésekor.[8] Az Ejam de 

trilinguism[9] minden, ladin nyelvterületen található iskolában és közintézményben munkát 

vállaló állampolgár számára kötelező: a német, az olasz és a ladin nyelv felsőfokú ismerete 

elengedhetetlen az állás felelősségteljes betöltéséhez.  

 Az oktatás területén már jóval korábban, 1948-ban minisztériumi rendelet hirdette ki a ladin 

egyenrangúságát: az iskolákban ezt követően mindhárom nyelven folyhatott a tanítás. A 

gyakorlatban azonban főleg két tannyelvű alapfokú intézmények jelentek meg, ahol a tanítás 

német és ladin, illetve olasz és ladin nyelven folyt. A kötelező nyelvórák mellett a diákoknak 

lehetőségük nyílik a ladin kultúra tanulmányozására is. Az angol nyelv térhódításával 2006-

ban kilencéves kortól kötelező angoloktatást vezettek be, így az utóbbi években csupán heti 

egy vagy két ladin nyelvi órát iktatnak be a tantervbe. A ladin anyanyelvűek így óriási nyelvi 

fölénnyel rendelkeznek külföldi – vagy akár dél-olasz – kortársaikkal szemben, hiszen már 

kisgyermekként három vagy négy nyelvet sajátítanak el tökéletesen (Forni 2008: 18–19). 

  

Ladin nyelvű média, ladinok a médiában 

 Az Olasz Köztársaságban különböző direkt és indirekt támogatási formák állnak a kisebbségi 

média rendelkezésére. Előbbi csupán állami és alapítványi finanszírozást foglal magában, 
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mivel a régió, az Európai Unió, valamint a szomszédos államok sem nyújtanak pénzügyi 

támogatást a kisebbségi sajtónak. A közvetett támogatás a kiadók számára csökkentett 

mértékű általános forgalmi adót, alacsonyabb postai tarifákat, a papírfogyasztás 

szubvencióját, illetve az újságírók képzésének támogatását jelenti (Ebner – Rautz 2005: 52–

53). A kisebbségi médiát érintő jogi szabályozások elfogadására csupán a 20. század végén 

került sor, ugyanis a kisebbségi nyelven sugárzott műsorokról az 1999-ben elfogadott 

Kisebbségi Törvény[10] rendelkezik. A ladinok azonban a RAI olasz állami televízióban már 

1946 óta saját nemzetiségi rádióműsorral rendelkeznek, amelyet 1988-tól a Dél-Tirolban és 

Val di Fassában, 1996-tól pedig a Cortinában és Fodomban is sugárzott RAI Ladinia 

tévéműsor egészít ki (Forni 2008: 12–13). A Ladin TRAIL adó naponta sugároz friss ladin 

híreket, míg egy magánkézben lévő gherdëinai rádióban, valamint a Radio Studio Recordban 

és a TV3 Südtirol tévécsatornán három nyelven (olaszul, németül és ladinul) készítik a műsort. 

 A nyomtatott sajtót az egyedülálló La Usc di Ladins hetilap képviseli, amelynek minden 

cikke az öt ladin nyelvjárás egyikén íródik; a szélesebb rétegeket érintő írások irodalmi ladin 

nyelven születnek. Bár a 250/1990-es törvény előírása szerint minden, kisebbségi nyelven 

megjelenő napilap állami támogatásban részesül, ladin nyelven továbbra sincs ilyen jellegű 

rendszeres kiadvány. A tisztán ladin nyelvű hetilap hírei, illetve a regionális sajtóban 

megjelenő cikkek képesek teljes, átfogó és részletes képet adni a csaknem hatvanezer főt 

számláló európai ladin kisebbség mindennapjairól, így a közösség nem értékeli 

negatívumként a napilap hiányát: jelenleg sem kapacitás, sem speciális igény nincs rá. 

 A nyomtatott sajtó mellett érdemes megemlíteni a ladin nyelvű könyvkiadást: az 1990-es 

évektől kezdve évente közel 20–25 kiadvány kerül a boltokba kis (mintegy 100–400 darabos) 

példányszámban. Nincs is szélesebb igény rá az olvasók körében, hiszen minden munka a 

ladin nyelv valamely dialektusában íródik. 

  

Erős keresztény gyökerek 

 Bár a vallás szerepe átalakulóban van a 21. századi ladin családokban, nagy gonddal ápolják 

Ujöp Freinademetz atya emlékét, akit II. János Pál pápa 2003-ban szentté avatott. 

 A ladin alpesi ház nappalijának, a „stuá”-nak egyik sarkát hagyományosan egy feszület 

foglalja el, amelyet a Segítő Szűz Máriát (Madonna dell’Aiuto) és a Szent Szívet ábrázoló 

festmények, szentképek vesznek körül. A völgyek patrónusát, Szent Julianát mély tisztelet 

övezi, szentélyét évente többször meglátogatják a hívők. 

 A ladin kisebbség vallásossága az öndefiníció egyik fontos pillére, a gyermekek már 

kiskorukban úgy szocializálódnak, hogy a keresztény tradíció az életük szerves részévé 

váljon. Ragaszkodnak minden olyan szokáshoz, amely több évszázadra vezethető vissza és 

egyedi, más népcsoportokra nem jellemző jegyekkel bír. Ezért is olyan népszerű és tudatosan 

ápolt hagyomány a karácsonyi gyalogos zarándoklat Pietralbába, Baissiston Asszonyához. A 

vallás kiemelt szerepét jól tükrözi az is, hogy a hegyekben élő művészek alkotásai elsősorban 

templomi freskók, stációk és kegytárgyak. 

  

http://www.tarsadalmiegyutteles.hu/index.php?action=view_item&item=29&chk=98d3a530e9fb1b62d6d40cfb50727372#h1010
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A helyiek kedvelt unaloműző téli foglalatossága a fafaragás, az egyházi és hétköznapi 

használati tárgyak mellett fajátékokat és súlyos karneváli maszkokat készítenek a 

kézművesek, akik a Val Gardenai piacon árulják portékájukat. 

  

Kultúra és szimbólumok 

 A ladinok egységes kisebbség képét mutatják, amelynek a leszármazást, a mentalitást, a 

lakott térséget, valamint a szereptudatát tekintve komplex az etnokulturális meghatározottsága 

(A. Gergely 2006: 6).  Az 1920-as években reneszánszát élő ladin öntudat fontos eleme volt a 

ladin zászló, amelyet három vízszintes sáv alkot: az alsó zöld szín a füvet, a középső fehér a 

havat, a felső kék színű sáv pedig az eget szimbolizálja. A ladin zászló a II. világháború után 

az olaszellenesség helyett egyre inkább a más dél-tiroli népcsoportoktól való elkülönülés 

jelképévé vált, és a ladin kisebbség összefogását szimbolizálta. A népcsoporton belül azonban 

ma is a már középkor óta fennálló adminisztratív egységek, a giudizik lobogóit használják. 

 A különböző völgyekben élő ladinok büszkék dialektusaik, életvitelük és hagyományaik 

különbözőségére, így igyekeznek önálló kulturális intézeteket vagy múzeumokat üzemeltetni 

saját területükön. 2001 óta a Ciastel de Tor-i múzeumban az érdeklődők interaktív módon 

ismerkedhetnek a ladin kultúrával, míg a fasciai vallást és tárgyi emlékeiket bemutató 

etnográfiai gyűjteménynek a Museo Ladin de Fascia ad otthont (Forni 2008: 42–43). Az olasz 

államtól nem kapnak pénzügyi támogatást, a regionális és helyi hatóságok azonban 

nagymértékben hozzájárulnak a ladin kisebbség népzenei és pop-rock együtteseinek, valamint 

folklórcsoportjainak működéséhez. A különböző dialektusokat beszélő ladinokat összetartó 

rendezvények szerepe sem lebecsülendő: a ladin énekesek és dalszövegírók évente 

megrendezett turnéja, a Ladinia Tour mellett számos irodalmi, nyelvi és kulturális vetélkedőt 

és találkozót (Dis Culturai, Dé la Cianta Ladina, Cortina) szerveznek a művelődési 

központok vezetői és a civil szervezetek. 

 A ladinok identitásának alakításában kiemelt jelentőséget tulajdoníthatunk a híres költők, 

írók, történészek és egyházi személyek cselekedeteinek, a ladin sportemberek kiemelkedő 

teljesítményeinek – nemcsak azért, mert a nagy példaképek tetteiről van szó, hanem azért is, 

mert e tettek egyben a ladin történelem egyediségének, másságának bizonyítékai. Egyfajta 

öndefiníció, amellyel igazolják ősi származásukat, fejlett kultúrájukat, amely nem 

összetévesztendő az olasz, illetve német nyelvet beszélő dél-tiroli népcsoportok emlékeivel, 

jellemzőivel, sajátosságaival. Nagy tisztelet övezi „a ladin Jeanne d’Arc”, Catarina Lanz 

alakját, aki az 1700-as évek végén egy szál vasvillával felfegyverkezve vezette sikerre népét a 

francia hadvezér, Napóleon csapatai ellen. Micurà de Rü pedig a 19. században a ladin nyelv 

sztenderizálására és a ladin identitás megteremtésére tett kísérletet, s ezért őt a nép atyjának 

tekintik. 

  

Kis népcsoport – nagy öntudat 

 A ladinok szívesen dicsekednek fesztiváljaikkal, a kultúrájuk iránt érdeklődőket előszeretettel 

bombázzák tájszavakkal, dátumokkal és a csak rájuk jellemző öltözékek és szokások 

részletes, lelkes leírásával.  A január 20-án kezdődő ladin karneváli ünnepségsorozat, a 

Carnascér fascian végigvonul a három völgy falvain. A faceres da bel álarcokat viselő 
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jóságos karakterek mellett a faceres da burt maszkot hordó ijesztő és vad varázslók (strion) és 

erdei emberek (om dal bosch) forgatagában jellegzetes szereplők tűnnek fel. A loncok 

kalapos, földig érő fehér lepelbe burkolózott, gólyalábakon közlekedő lények, amelyek 

alkonyatkor ijesztgetik a járókelőket. Az elegáns megjelenésű laché vezényli le a karnevált, 

megnyitó beszéde után átadja helyét a tréfásabb alakoknak. Az obszcén mondókákat szavaló 

bufon pálcájával bökdösi az ünneplő tömeget, őt követi az udvari bolondhoz hasonló szerepet 

játszó paiazo, a páros táncot járó marascons, a harlekinek és a két ember összehangolt 

mozgását alkotó bábok: az asztalon üldögélő zeberchie és a conscrit de ceston, aki fiát 

alkalmassági vizsgálatra viszi a katonasághoz. De miért olyan fontos a fenti karakterek 

ismerete a ladin identitás tanulmányozásához? A választ a nyelvi kisebbség mindennapjai 

adják meg. Mivel a karnevál az év legjelentősebb ladin fesztiválja, a völgyek lakói akár egész 

évben elbíbelődhetnek egy-egy új jelmez elkészítésével, szabásával-varrásával. A karnevál 

figuráival képzeletbeli, paraszociális kapcsolatot alakítanak ki, közeli hozzátartozóiknak 

tekintik őket vagy akár azonosulnak is velük; a díszes, mesterien kidolgozott, pompás 

öltözékek készítése pedig az unalom és a magány elűzésének egyik kedvelt módja a ladinok 

körében. 

A hagyományos rendezvények közül kiemelkedik a Te anter i Tobié („a Pajtaközi Fesztivál”), 

amelyet Canazei települése rendez július második hetében. A középkori kétszintes épületek 

alsó része ólként funkcionált, az emeleten pedig a betakarított terményt tárolták. A 20. 

században felújított és újra megnyitott faépületek kulturális eseményeknek, kézműves 

vásároknak és gasztronómiai rendezvényeknek adnak helyet a három-négynapos zenés 

fesztivál alatt. A fesztiválnak egyrészt az a célja, hogy a ladinokhoz érkező vendégeket 

megismertessék a nyelvi kisebbség mindennapi életével és a csak rájuk jellemző vonásokkal, 

másrészt pedig az, hogy a különböző csoportok egymással versengve mutathassák be 

minőségi kézimunkáikat, ízletes ételeiket és színi előadásaikat. Hasonló jellegű a nagy 

kéthetes nyári fesztivál, a Gran Festa da d’Istà, amely nemcsak a dél-tiroli, hanem a svájci, 

friuli és venetói ladinoknak is bemutatkozási lehetőséget biztosít. 

 Az összetartozás érzését intézményi keretek között is meg kívánják erősíteni a különböző 

olasz tartományokban élő ladin csoportok, ugyanis a svájci diaszpórát leszámítva 

közigazgatásilag is szívesen csatlakoznának a dél-tiroli ladin területekhez: 2007-ben három 

venetói önkormányzat, Anpezo, Fodom és Col megalapította a Ladinia Unida tla provinzia de 

Bulsan elnevezésű mozgalmat, amelynek célja a Dél-Tirol Autonóm Tartományhoz való 

csatlakozás egy szabad és demokratikus úton lebonyolított népszavazással. A hangzatos ladin 

történelmi egység megteremtésén túl természetesen nem titkolt szándékuk, hogy osztozzanak 

az erős jogosítványokkal, kiváltságokkal rendelkező, jóval előnyösebb helyzetben lévő dél-

tiroli ladinok sorsában. A mozgalom a legmodernebb és legdivatosabb eszközökkel kívánja 

törekvéseit megvalósítani: a Facebook közösség internetes oldalain keres támogatókat. 

  

Az újra felfedezett ladinság – nyelvi kisebbség sajátos tradíciókkal, 

feltámasztott néphagyományokkal 

 A ladin csak és kizárólag nyelvi kisebbségnek tekinthető, ahogyan azt Leander Moroder, az 

Istitut Ladin „Micurà de Rü” igazgatója számtalanszor kiemeli, hangsúlyozza (Moroder 

2010). A németajkú, valamint az olasz népességgel való keveredés antropológiai szempontból 

megkülönböztető jegyeik eltűnésével járt, hagyományaik, népszokásaik ápolása pedig csupán 

közösséget összetartó erő, nem pedig az öndefiníció és önpercepció egyik megnyilvánulása.  
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Tehát – bár a nyelvi és kulturális elem párhuzamosan van jelen mindennapi életükben – 

megállapítható, hogy a ladinok mint nyelvi kisebbség csak az utóbbi évszázadokban kezdik 

újra felfedezni azokat az értékeket, amelyek öntudatlanul mindig is az életüknek a része volt, 

ám nem tekintettek úgy ezekre a sajátosságokra, mint a másokkal szembeni önmeghatározás 

szükséges eszközeire. Úgy tűnhet, mintha a ladinság fennmaradása mellett elkötelezett 

szakemberek mesterséges eszközökkel, lelkesen gyártanák a ladin történelmet, ezzel 

kívánvánigazolni egy ősi kultúra megőrzésének szükségességét. 

 Ám ez korántsem így van. Ezek a tárgyi bizonyítékok, népszokások, hagyományok 

évszázadok óta az izolált közösséget alkotó ladinok birtokában voltak, csupán természetesnek, 

hétköznapinak hatottak; a globalizáció kora hozta meg azt a fajta nyitást, amellyel 

elengedhetetlenné vált ezeknek az értékeknek a védelme, összegyűjtése, rögzítése. A 

népviselet, a különböző turistacsalogató fesztiválok, játékos népi hagyományok 

reneszánszukat élik. Tudatos, ám nem öncélú megőrző és kutatómunkáról van tehát szó. 

Ezzel párhuzamosan és egymás hatását erősítve szilárdulnak meg a világon egyedülálló és 

egyedi jelleget mutató dél-tiroli autonómia egyes elemei. Az utóbbi évtizedek reformjai által 

erős jogosítványokkal felruházott ladin közösség egyre nagyobb befolyást gyakorol a régió, 

valamint Bolzano és Trento tartomány kormányzati politikájára. Képviselőik bármely, 

érdekeiket sértő törvénytervezetet megvétózhatják, így nemcsak kisebbségi és kulturális 

kérdésekben hallathatják a hangjukat. A jelenlegi rendszer folyamatos fejlődése, egyedi 

dinamikája olyan fejlett politikai érzékenységű generációt alakított ki Dél-Tirolban, amely 

képes újratermelni a háromnyelvű autonóm régió sikereit gazdasági és társadalmi téren is. A 

tömegkommunikációs eszközök elterjedése, az Európai Unió kisebbségi nyelveket támogató 

programjai segítségével, a ladin kulturális intézetek széles körű tevékenysége, valamint az 

egyének öntudatra ébredése és a ladin közösségek nyitottabbá válása nyomán egyre többen 

ismerhetik meg a ladin kisebbség életét, nyelvét, történelmét és kultúráját. Az elkövetkezendő 

évtizedek a csendes, ám határozott építkezés jegyében fognak telni a ladin völgyekben. 
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Jegyzetek 

  

[1] A venetói és a svájci ladinokkal együtt számuk mintegy 57 ezer főre tehető. 

 [2] Ezek a következők: albán, katalán, horvát, francia, frankoprovanszál, friuli, német, görög, 

ladin, okcitán, szlovén, szárd. 

 [3] A ladinok esetében ez a tanulmány további részében ismertetett, olyan, nem statikus, 

konszocionális autonómiaforma, amelynek fő jellemzője, hogy az olasz állam kezében maradt 

kompetenciákhoz tartozó ügyintézést is minél nagyobb mértékben a helyi, kétnyelvű 

hatóságok látják el. 
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 [4] Ma 20 régiója van Olaszországnak: Molisét csak később, 1963-ban alapították. 

 [5] 1983 óta egyenként 35–35 főt delegál Trento és Dél-Tirol tartomány, a képviselőket öt 

évre választják. 

 [6] A 14 éven aluli gyermekek képviselőiként szüleik nyilatkoznak. 

 [7]Nemzetközi téren nincs egy olyan anyaállam, amely a patrónusává válhatna a ladin 

népcsoportnak. 

[8] Bellunóban továbbra sem hivatalos nyelv a ladin. 

 [9] Háromnyelvű vizsga. 

 [10]A 482/1999-es törvény. 

  

Abstrackt 

Evelin Szarka 

“The most favored of the favored” 

Identity formation of the Ladin linguistic minority in the political 

context of the autonomous region of South Tyrol 

  

South Tyrol, the proud example of a successful territorial autonomy and a strong level of self 

government with a rough population of 500.000, accommodates a linguistic minority: the 

group of 30.000 Ladins. The purpose of this paper is to outline the most important factors and 

circumstances, which evolve the unique historical process of the formation of Ladin identity, 

and to examine the key challenges to effective autonomy from their point of view. 

Besides, the paper briefly analyzes the role of their institutions and initiatives; furthermore, it 

aims to evaluate the achievements of the system with the description of the relevant legal 

actions and laws. 
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Szarka Evelin nemzetközi kapcsolatok- és Európa-szakértő, a Pécsi Tudományegyetem 

politikatudományi doktorandusza. 

A bolzanói Európai Akadémia Kisebbségi Jogi Intézetében a ladin identitás és a dél-tiroli 

autonómia kérdésével foglalkozott, Brüsszelben pedig az uniós politikákat és a nemzetközi 

migrációs trendeket vizsgálta. Egy floridai ösztöndíjnak köszönhetően a média és a 

nemzetközi fejlesztés relációrendszerét és kölcsönhatását tanulmányozta. 

Fő kutatási területe Kuba nemzetközi helyzete az USA és az EU külpolitikájának 

ütközőzónájában, illetve – egy hosszabb kint tartózkodásnak köszönhetően – a Szingapúrban 

és Indonéziában lejátszódó politikai és gazdasági változások elemzése. 
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