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A. Általános rész 

I. Bevezető 

Értekezésemben egy portugáliai újlatin nyelv, a mirandés helyzetét kívánom feltárni. A 

mirandés (mirandai) egy mind a romanisztika, mind a szociolingvisztika által kevéssé ismert 

kisebbségi nyelv. Elsősorban arra keresem a választ, hogyan jellemezhető a mirandés helyzete, 

vitalitása, mely társadalmi-gazdasági-pszichológiai-kulturális tényezők segíthetik a 

nyelvmegtartást, és milyen eszközökkel, módszerekkel lehetne javítani a nyelv jelenlegi 

veszélyeztetett helyzetén. Kutatásom egyik célja a nyelv és közösség „életét”: a nyelvi struktúrát 

és a nyelvhasználatot meghatározó múlt- és jelenbeli mechanizmusok leírása, az egyes 

folyamatok okainak pontosabb felderítése, magyarázata. A másik célom a revitalizáció eddigi 

lépéseit értékelni, és konkrét beavatkozási javaslatokat tenni. Dolgozatom első részében (A rész) 

bemutatom az alapvető információkat e hazánkban szinte teljesen ismeretlen kisebbségi 

nyelvvel kapcsolatban, és a történeti szociolingvisztika módszereivel elemzem a mai helyzethez 

vezető tényezőket, valamint a mirandai kulturális élet és a nyelvápoló mozgalmak megindulását. 

Empirikus vizsgálataim első része (a B rész II. fejezete) makroszociolingvisztikai szempontokat 

alkalmaz, a B rész III. fejezetében pedig mikroszociolingvisztikai kutatásaim eredményeit 

mutatom be. Végül a revitalizációt értékelem, és a nyelvi tervezés további lépéseire teszek 

javaslatokat (C rész). Elsősorban a közösség szintjén vizsgálódom, (figyelembe véve, hogy a 

kétnyelvűség egyszerre közösségi és egyéni jelenség). Dolgozatomnak nem célja a nyelvi 

kontaktusok és a bilingvizmus nyelvi aspektusainak vizsgálata: a társadalmi vonatkozásokra 

koncentrálok. 

Az általam vizsgált jelenségegyüttes, azaz a mirandai nyelv helyzete meglehetősen 

komplex probléma: elemezhető az emberek (cselekvéseik, motivációik, interakcióik, attitűdjeik, 

hiedelmeik), a társadalmi szereplők, az intézmények, társadalmi és kulturális gyakorlatok, 

valamint szövegek, narratívák, diskurzusok szempontjából is (vö. Mason 2005: 22). Kutatási 

kérdéseimmel igyekeztem ezeket a legszélesebb körben érinteni. A fő kérdésem, hogy milyen 

a mirandés helyzete, vitalitása. Ezt az alábbi alkérdésekre tagolom: 

1. Milyen a mirandés mai nyelvpolitikai helyzete, elégséges-e a jelenlegi nyelvi jogi szabályozás 

a nyelv és a közösség támogatására? 

2. Hogyan jellemezhető a mirandés nyelvhasználati helyzete, a mirandaiak mai verbális 

repertoárja (írásos és szóbeli, hagyományos és új színtereken), és mely szociolingvisztikai 
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változók befolyásolják a nyelvhasználatot? Milyen a diglosszikus megoszlás a portugál, 

mirandai (egyéb) nyelv között, és vannak-e olyan színterek, amelyeken a mirandés használata 

stabil maradhat? 

3. Melyek a nyelvcsere-nyelvmegtartás legfőbb faktorai, melyek a vitalitás valós fokmérői? 

4. Milyen nyelvideológiák hatnak a közösségben és azon kívül, és milyen médiumok közvetítik 

ezeket a nyelvideológiákat? Milyen attitűdökkel bírnak az egyes (életkori, stb.) csoportok a 

nyelvükkel szemben?  

5. Hogyan hat a gazdasági-technikai modernizáció a mirandai nyelv használatára? 

6. Hogyan lehet sikeres a nyelv oktatása? 

7. Melyek a revitalizáció esélyei, képes-e a közösség hosszú távon fenntartani a hagyományos 

életmódját, a tradicionális társadalmi kötelékeket, és természetesen: a nyelvét? 

 

1. A modern tendenciák hatásai a nyelvhasználatra 

Az utóbbi évtizedekben a radikális nyelvkörnyezettani változások (globalizáció, urbanizáció, 

tömeges migráció, új kommunikációs formák, gyorsuló információáramlás) hatására 

átalakulnak a nyelvhasználati mintázatok, ez pedig a két- és többnyelvűségről való hivatalos és 

mindennapi gondolkodást is befolyásolja (vö. Bartha 2003). Ennek következtében a hivatalos 

és informális csatornákon is egyre több szó esik a két- és többnyelvűségről. Az ENSZ, az EU és 

az ún. „jóléti” államok a nyelvi diverzitásra lehetőségként, nem pedig problémaként tekintenek, 

és akár anyagilag is támogatják polgáraik két- vagy többnyelvűvé válását, valamint (legalább 

elvileg) segítik a regionális és kisebbségi (őshonos vagy bevándorlók által beszélt) nyelvek 

fennmaradásáért folytatott küzdelmeket. 

A globalizáció, az államok közötti kulturális-gazdasági kapcsolatok élénkülése, a 

nyelvtanulás fontosságának hirdetése miatt, illetve a migráció hatására néhány nyelvet egyre 

többen beszélnek a világon, pl. arab, kínai, angol, spanyol, orosz (Grenoble‒Whaley 1998: 

VIII). Eközben sok más nyelvet a kihalás veszélye fenyeget1. Michael Krauss (1992: 7) híres 

jóslata szerint a következő évszázad végére a világ nyelveinek 50%-a ki fog halni, és csak a 

nyelvek 10%-ának jövője biztos. Azóta sok más statisztika született, amelyek szerint a világ 

nyelvi diverzitása veszélyben van (Ethnologue.com, Simons‒Lewis 2013, Graddol 2006, ld. 1. 

                                                 
1 A világ kihalófélben levő nyelveinek „forró pontjait” mutatja be a National Geographic térképe. Érdekes módon 
Európában nem jelöl ilyeneket. http://travel.nationalgeographic.com/travel/enduring-voices/  
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ábra). Az egyes nyelvek veszélyeztetettségét pedig már standardizált skálákon mérik (pl. 

EGIDS, UNESCO 2003).  

Bár Simons és Lewis 2013-as vizsgálata szerint Krauss becslése túlzó volt, az bizonyos, 

hogy a 2013-as kutatásba bevont 70132 élő nyelv 19%-át, azaz 1360-at már nem adnak át 

beszélőik a fiatalabb generációknak. Ezen kívül 32% a nyelvcsere valamely fázisában tart, és 

5%, amit az 1950-és években még használtak, mára teljesen eltűnt (Simons‒Lewis 2003: 12-

17). A szerzőpáros hangsúlyozza azt is, hogy a kevésbé szomorú eredmény nem csökkenti 

Krauss figyelmeztetésének súlyát: a világ számos nyelvét a kihalás fenyegeti.  

A nyelvcsere/nyelvvesztés oka sokszor a gazdasági-társadalmi-demográfiai 

átrendeződésekben keresendő, a modern kor fejleményei (pl. az emberek, eszmék mindenféle 

értelemben vett mobilitása) pedig nem kedveznek a regionális és kisebbségi nyelvek 

fennmaradásának (Weinreich 1953, Gal 1979, Bartha 1999). Mufwene azt hangsúlyozza, hogy 

a vitalitás a beszélők kommunikatív viselkedésétől függ, akik nyelvhasználatukat a 

szocioökonómiai környezet változásaihoz adaptálják (2002: 162). A szocioökonómiai kihívások 

elé általában a magasabb presztízzsel (hatalommal, ld. Bourdieu 1991) rendelkező nyelvek 

(vagyis egyes beszélőik, kulturális, politikai, gazdasági képződményeik stb.) állítják a többi 

beszélőközösséget (Mufwene 2002: 163). Sokszor megesik, hogy attól a nyelvtől, amely 

kizárólag alacsony presztízsű emberekhez kötődik, és tudása nem jár együtt valamely kézzel 

fogható haszonnal, a beszélői kezdenek elhatárolódni, és más nyelvet kezdenek gyakrabban 

használni. Például ez történik az orosz területeken élő finnugor és szamojéd népekkel, amelyek 

nyelvei az orosz adminisztratív és gazdasági fölénye miatt a családi színterekre szorulnak vissza 

(Pusztay 2006). A szülők ebben a helyzetben tudatosan vagy félig tudatosan nem adják már át 

gyermekeiknek a kisebbségbe szoruló kódot, ez pedig hosszú távon nyelvcseréhez vezet 

(Borbély 2001a, Gal 1979). A nyelvcserét, folytatja Mufwene, befolyásolja, hogy milyen 

(főként gazdasági) előnyökkel vagy hátrányokkal jár az adott nyelv használata. Szerinte a 

nyelvhasználat profitorientált magatartás (vö. Kontra 2010), bár hozzá kell tenni, hogy a 

csoporthoz való lojalitás vagy az attitűdök is befolyásolhatják azt. 

A globalizáció korszakában, amikor „a lehetőségek határozzák meg a döntéseket” (Filipe 

2005: 10) ellentétes tendenciák élnek egymás mellett. A két- és többnyelvű beszélők száma a 

                                                 
2 Mint ismeretes, a világ nyelveinek számát a nyelv fogalmának többértelműsége miatt lehetetlen pontosan megadni 
(Bartha 1999, Crystal 1998). 
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társadalmi mobilitás miatt növekedhet, de veszélybe is kerül a nyelvi diverzitás, a kis nyelvek 

rovására. Így egyre nő a különbség a sok beszélővel rendelkező kevés számú nyelv és a sok, 

kevésbé használt kód között. Tove Skutnabb-Kangas (1998: 7) nagy „pusztító” világnyelveknek 

nevezi a világ első tíz nyelvét, amelyeket összesen 100 milliónál is többen beszélnek, miközben 

ezek a világ nyelveinek 0,1-0,15 %-át teszik ki. Ezzel ellentétben 84% pedig csak egy országra 

vagy régióra korlátozódik. (Ld. 2. ábra.) Ezek olyan „kis” nyelvek, amelyeket már pusztán 

beszélőik száma alapján is veszélyeztetettnek minősíthetünk. Hozzá kell tenni, hogy a világon 

ténylegesen jóval több két- vagy többnyelvű állam található, mint amit a jogi dokumentumok 

tükröznek (Merlan 2009: 13). A világ országainak kevesebb, mint egynegyede ismer el kettő 

hivatalos nyelvet, ennél többet pedig csak hat állam fogad el (Crystal 1998: 449).  

A globális gazdasági folyamatok hatására egyre nagyobb igény jelentkezik a több nyelvet 

beszélő munkaerő iránt. Az Európai Unió is az „anyanyelv plusz két idegen nyelv” tudását tűzte 

ki célul (Promoting...: 3), elsősorban a polgárok munkaerő-piaci boldogulása érdekében. Ez 

várhatóan tovább fogja növelni a nagy presztízsű nyelvek iránti keresletet, végső soron azok 

beszélőinek számát. A „kevésbé használt” nyelveknek viszont nincs, vagy csekély a szerepük a 

gazdaságban. Így (bár az UNESCO, EU stb. a nyelvi diverzitást, a kis nyelvek megőrzését 

hirdeti) fenntartásuk nagy akadályokba ütközik.  

A kis nyelveket az urbanizáció is kihívás elé állítja (Simons‒Lewis 2013: 15-16). A 

„külvilággal” való kontaktus egyre kevésbé kerülhető el, a városiasodás, modernizáció 

lassanként minden területre elér, ami szükségessé teszi, hogy még az addig többé-kevésbé elzárt 

csoportok is kapcsolatba lépjenek más nyelvi közösségekkel. Ez sokszor szintén nyelvcseréhez 

vezet, mert kontaktushelyzetben gyakran szükséges a nagyobb presztízsű nyelv elsajátítása vagy 

egy lingua franca alkalmazása. Dor (2004: 98) ezt a jelenséget kényszerített többnyelvűségnek 

nevezi. Emellett a modern kommunikációs csatornákon (mondani sem kell, hogy a televízióról, 

internetről van szó) is főként a „nagy” nyelveket használják, bár a 2000-es évekre nőtt a nem 

angol, később pedig a kisebbségi nyelvű internethasználat is (Pinto 2008). Mára a regionális és 

kisebbségi nyelvi közösségek is igyekeznek kihasználni a média lehetőségeit, hogy törekvéseik 

publicitást nyerjenek, de kérdés, hogy üzeneteik (éppen a nyelvi korlátok miatt) mennyire jutnak 

el a közösségen kívülre. Fennáll a veszély, hogy a kisebbségi nyelvű, nyelvművelési célú 

kommunikáció a csoport elkötelezett tagjai között reked meg.  
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Összefoglalva, akkor, amikor a globalizáció, urbanizáció stb. hatására egy addig 

elszigetelt nyelv „nagyobb nyilvánosság elé kerül”, új kihívásokkal is szembe kell néznie: a 

szélesebb munkaerő- és gazdasági, kulturális piacon kell versenyeznie jobb helyzetből induló 

társaival. Glatz Ferenc (2001: 305) így fogalmazott: „a 21. század visszavonhatatlanul a 

globalizáció százada lesz, ami azt jelenti, hogy minden falu, iskolaterem, sőt dolgozószoba a 

világverseny részévé válik”. Ha viszont a kis nyelvek beszélői nem használnak lingua francákat, 

e közösségek elszigetelődhetnek (Glatz 2001: 306).  

Megoszlanak a vélemények, hogy milyen módon és mekkora mértékben kellene 

beavatkozni a regionális és kisebbségi nyelvek életébe (Mufwene 2002, Kontra 2010, Crystal 

2000 stb.). Vitás kérdés az is, milyen eszközökkel lehet feléleszteni egy veszélyeztetett nyelvet. 

Az Európai Unióban egyre nagyobb szükség van a nyelvek szerepének, jogi és gazdasági 

státuszának újragondolására (vö. Hornsby–Agarin 2012: 88, Toggenburg 2004). A közösség 

egyik alapértéke a nyelvi sokféleség elfogadása és támogatása. Ennek jó eszköze a 

régiófejlesztési politika: a régiók szerepének növelésével (amit a globalizáció uniformizáló 

hatásaitól való félelem is vezérel) számottevően javulhat a kisebbségi nyelvek helyzete (Bernjak 

2004: 221). A másik revitalizációs eszköz az oktatás, de a nyelvi készségeknek „piacot” is kell 

teremteni. Az EU Strukturális és Kohéziós Politikák Tematikus Főosztályának 2013-as jelentése 

is ezt emeli ki. „A kisebbségi nyelvek közül sok képvisel gazdasági többletértéket a 

munkalehetőségek terén és valós gazdasági szempontból is. Azonban sok veszélyeztetett nyelv 

hátrányos helyzetű, nehezen megközelíthető vidéki térségekben van csak jelen. Sok 

veszélyeztetett nyelv beszélője nem gondolja, hogy nyelvének gazdasági értéke van, 

következésképp nem adja tovább a nyelvet a következő nemzedéknek. A generációközi 

nyelvátadás hiánya a veszélyeztetett nyelvek egyik legnyilvánvalóbb tulajdonsága.” (Jones 

2013: 4-5) Ebből az következne, hogy az Unió nyelvpolitikájának gazdaságpolitikai elemeket 

is tartalmaznia kell. 

Az EU-ban 60-nál is több őshonos (regionális) vagy kisebbségi nyelv létezik, 23-at 

hivatalosan is elismernek, 5 félhivatalos, a többinek pedig közösségi és nemzeti dokumentumok, 

programok biztosítanak védelmet. Az EU nyelveinek elismerése az Alapjogi Chartán alapul. A 

22. cikk kimondja, hogy „Az Unió tiszteletben tartja a kulturális, vallási és nyelvi sokféleséget.” 

A kevésbé használt nyelvek védelmének legfontosabb alapdokumentuma a Regionális 

vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartája, amely 1992-ben született meg, és 1998. március 1-
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én lépett hatályba3. Preambulumában ez olvasható: „Európa történelmi regionális vagy 

kisebbségi nyelveinek –amelyek közül néhányat az esetleges eltűnés veszélye fenyeget– 

védelme hozzájárul Európa kulturális gazdagságához és hagyományainak megóvásához és 

fejlesztéséhez”. A Karta létrejöttének évében az Európai Bizottság kezdeményezte a regionális 

és kisebbségi nyelvek helyzetének felmérését is (Euromosaic), és annak vizsgálatát, hogy mely 

társadalmi és intézményi változók teremtik meg a feltételeket egy nyelv vitalitásának 

fenntartásához (Az Eu politikája…). Később különféle szervezetek, projektek, adatbázisok, 

pénzalapok jöttek létre a nem hivatalos nyelvek támogatására (ADUM-projekt, Európai 

Nyelvtervező Testületek Hálózata, Európai Nemzetiségek Szövetségi Uniója, Language Rich 

Europe kutatások, EBLUL stb., ld. még Crystal 2000: VIII-VIII). 

A nyelvi kisebbségek védelme terén előrelépést jelentett a 2001-es Nyelvek Európai Éve, 

2003-ban pedig elkészült az ún. Ebner-jelentés, amely ajánlásokat fogalmazott meg a nyelvi és 

kulturális diverzitás fenntartására (Ebner 2003). Noha, például Nelde szerint az Euromosaic-ból 

és más kutatásokból arra következtethetünk: ma nincs összeurópai koncepció, de még egy közös 

vízió sincs az uniós államok nyelvi-kulturális együttműködésére (Nelde 2003: 29). 

Elgondolkodtató, hogy az Európai Bizottság honlapján, a többnyelvűségről szóló 

szekciókban jóval több információ található a mobilitási ösztöndíjakról, fordítóknak szánt 

továbbképzésekről, stb., mint a regionális és kisebbségi nyelveket segítő politikáról. Az EU 

tehát az „anyanyelv plusz két idegen nyelv” alapelv alatt elsősorban az ún. elit multingvizmus 

kialakításának politikáját érti, hiszen ez a forma jár a beszélő számára egyértelmű gazdasági, 

társadalmi, kulturális, egyéb előnyökkel. Az ún. népi két- és többnyelvűség megítélése már nem 

ilyen egyöntetűen pozitív, és esetenként nagy egzisztenciális különbségek lehetnek a két 

kategória beszélői között. (Vö. nyelvek virtuális egyenlősége és aktuális egyenlőtlensége, 

Bartha 1999.) Az elit és népi kétnyelvűség fogalmát Skutnabb-Kangas használja Bilingualism 

or not című könyvében. „Az elit kétnyelvűek általában magasan iskolázottak, tanulmányaik egy 

része idegen nyelven zajlott, és alkalmuk volt természetes közegben is használni a nyelvet. A 

népi kétnyelvű beszélők rendszerint kényszer hatására, a másik csoporttal való mindennapi 

érintkezés során tanulták meg a másik nyelvet.” (1981: 97) 

                                                 
3 Bár sok állam nem ratifikálta, vagy alá sem írta. http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/default_en.asp (A 
továbbiakban terjedelmi okokból néhány internetes hivatkozást különösebb ismertetés vagy magyarázat nélkül, 
csak kiegészítésként közlök. Minden hivatkozás ellenőrzésének ideje 2014. szeptember 27.) 
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Glatz Ferenc is kiemeli a nyelvek jövője és az EU viszonyáról írt cikkében (2001), hogy 

a nyelvi piac átrendeződése után megerősödik a nyelvi alapú szociális diszkrimináció veszélye: 

„kiemelkedik egy felső középosztály, amelyik egy modern fogalomvilággal rendelkező, 

korszerű világnyelvet vagy világnyelveket beszél, azon ír, gondolkodik, és kialakul egy 

kulturálatlan4 tömeg, amelyik csak a modernizálatlan, szubkultúrába süllyedt anyanyelvet bírja” 

(2001: 306). Az Európa Tanács ajánlása szerint minden államnak ki kell(ene) dolgoznia hosszú 

távú stratégiáját a kisebbségi nyelvek megőrzése érdekében (Jones 2013: 5). E téren a 

legnagyobb problémát valószínűleg az jelenti, hogyan sikerül megőrizni a „kis” nyelveket a 

modern környezetben. 

  

                                                 
4 Ez a szó természetesen idézőjelek közé kívánkozik. 
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2. Portugália vélt egynyelvűsége 

2.1. Bevezető 

Portugáliában mind a hétköznapi diskurzusban, mind a tudományos fórumokon alig esik szó a 

fenti kérdésekről, az ország nyelvpolitikája főként a portugál nyelv terjesztéséből áll (pl. Mateus 

2009). Ez nem is meglepő, hiszen az ország az egyik legkevésbé problematikus nemzetállam a 

kontinensen, határai pedig a legrégibbek Európában5 (Pinto 2008). Ugyan az 1143-as 

államalapítás óta néhányszor veszélybe került a politikai stabilitása, az egysége és folytonossága 

vitán felül áll. A politikai határok szinte mindenütt egybeesnek a nyelvi határokkal (ld. 3. ábra), 

a portugál dialektusai pedig teljes mértékben kölcsönösen érthetőek egymás beszélői számára, 

és egyébként is, a fiatalabb generációk jellemzően a standard változatot használják (vö. Teyssier 

1982, Mateus 2009). Az országban nem szokás szociolingvisztikai problémákat felvetni, ezért 

a 80-as évekig ilyen vizsgálatok nem is léteztek (Mattos e Silva 1988: 14).  

Portugália nyelvi képét tehát a stabilitás, egységesség, problémamentesség jellemzi. Ez 

összefügg azzal, hogy a modern nyugati társadalmak a többnyelvűséget egy marginális és nem 

kívánt jelenségnek tartják (Schendl 2012: 521, Skutnabb-Kangas 1997). Ezt a képet legitimálja 

az, hogy a világ nyelvészei is a kevés egynyelvű ország között tartották (tartják?) számon 

Portugáliát. Kloss (1967a: 157) Izland mellett említi Portugáliát mint egynyelvű országot, ezt 

pedig még 1996-ban is átvette az irodalom, monolingvis államról és nyelvpolitikáról beszélve 

(Schiffman 1996: 31, 34, 49). Nelde 1978-ban írta az alábbiakat: „Portugálián és Izlandon kívül 

minden európai állam többnyelvű.” (1978: 26) Born is ezt írja: „Csak Izlandot és Portugáliát 

tekintik teljesen egynyelvű államoknak Nyugat-Európában.” (1992: 25) Mattos e Silva, brazil 

nyelvész a portugál nyelv világméretű „kalandjáról” írt cikkében így fogalmaz: „a portugál egy 

egynyelvű állam hivatalos nyelve…” (1988: 60) Még Tove Skutnabb-Kangas (1997: 5) is 

ignorálja Portugália többnyelvűségét: „Európában csak öt állam tekinthető egynyelvűnek (ahol 

tehát csak egy nyelvet beszélnek anyanyelvként): Izland, Liechtenstein, Monaco, Portugália és 

San Marino.” Torkington is „lényegében egynyelvű országnak” (essentially a monolingual 

station) nevezi Portugáliát (Torkington 2008: 123). Emellett még napjainkban is születik olyan 

tanulmány Portugáliában, amely ugyanezt írja le: „Portugália 1999-ig egynyelvű ország volt, 

egyetlen hivatalos nyelvvel, amely a portugál.” (ILTEC 2005: 7) 

                                                 
5 Az országhatárok csak a reconquista során helyeződtek egyre délebbre, és 1249-ben került az utolsó zóna, Algarve 
is portugál kézre (ld. még Saraiva 2010). 
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Érdemes megfigyelni, hogy több szerző is összemossa a jogi egynyelvűséget és a 

monolingvis politikát a tényleges állapottal. Még a portugáliai Elméleti és Számítógépes 

Nyelvészeti Intézet (ILTEC) fent idézett, 2005-ös nyelvpolitikai jelentése sem tér ki a két 

fogalom közötti különbségre. A portugál nyelv szerepét gyakran túl is értékelik azok, akik az 

ország homogeneitását hangsúlyozzák. Paul Teyssier a portugál történetét leíró értékes 

munkájában például ezt írja: „a portugál egy szinte tökéletes nemzeti nyelv” („língua nacional 

quase perfeita”, Teyssier 1982: 40), ennek oka pedig az, hogy az európai portugált az 

államalapítás óta egy stabil területen, szinte változatlan határok között használják. Teyssier 

szerint a tökéletesség oka az is, hogy a határokon belül nem élnek kisebbségek.  

2.2. A portugáliai nyelvi helyzet és az egynyelvűségi kép kialakulása 

Mint köztudott, az Ibériai-félsziget újlatin nyelvei a vulgáris latin helyi változatainak különféle 

nyelvi hatásoktól (pl. szub- és szupersztrátumoktól) befolyásolt folytatásai (vö. Berta 2008). A 

területi széttagolódás, etnikai különbségek, divergens nyelvi változások eredményezték a mai 

galego-portugál, kasztíliai, leóni, katalán stb. nyelveket. A portugál állam (a Portugál Grófság) 

függetlenné válása, azaz a XII. század idején a lakosság nagy része galego-portugálul beszélt, a 

keleti határvidékeken pedig a folyamatos benépesítés hatására a leóni nyelv is megjelent (Pinto 

2008: 48). A nyugati partvidék nagyobb városaiban zsidók és franciák is megtelepedtek (Buescu 

1984).  

A galego-portugál dialektális egység, azaz a portugál őse6 a mai Galiciától7 a Douro 

folyóig terjedő terület nyelve volt. A galego és a portugál 1350 körül kezdett eltávolodni 

egymástól annak hatására, hogy Galicia León része lett. A portugál nyelvterület a 

reconquistával terjedt dél felé. A mai Portugália területén már a középkorban is számos nyelv 

volt jelen: a galego-portugál, a mozarab, a leóni, a hispán arab, a francia, a héber, valamint a 

latin, természetesen főként az oktatás és az egyház nyelveként (Pinto 2008: 48). Ebből világosan 

látható, hogy Portugália a legkorábbi időkben sem volt egynyelvű, legfeljebb csak homogén 

képet mutató állam. 

Bár az első portugál nyelvemlék 1175-ből (vagy 1214-ből)8 való, a rendszeres portugál 

írásbeliség a XIII-XIV. században kezdett kibontakozni (Buescu 1984: 10), és lassan megjelent 

az igény az írott nyelvi normára is. A XV. századtól a latin egyre kevésbé szolgálta ki a 

                                                 
6 Ezt a diakrón változatot nevezzük óportugálnak (ld. még Teyssier 1982). 
7 Spanyol vagy galego nevén Galicia, portugálul (és újabban galegóul) Galiza is. 
8 Az 1175-ös Notícia de Fiadores hitelességét néhányan kétségbe vonják. 
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hétköznapi nyelvi igényeket, ezért a portugál a nyelvhasználat egyre több színterén helyet 

kapott. A kultúra, írásbeliség intézményei az állam középső-déli területein koncentrálódtak. Erre 

vezethetjük vissza azt is, hogy a mai standard nyelv alapja a Lisszabon környékén beszélt 

változat. Az első rendszeres nyelvleírás 1536-ban látott napvilágot, amelyben szintén nagy 

szerepet kapott a normatív nyelv szükségessége. (Szerzője Fernão de Oliveira, ld. még Buescu 

1984.) A földközi-tengeri kereskedelem megélénkülése miatt sok dél-itáliai kereskedő érkezett 

ekkor Portugáliába, de betelepülő angolokról, hollandokról is tudunk. Az első romani-caló 

cigány közösségek pedig a XV. században érkeztek a területre, jelenlétükről régi toponimák is 

tanúskodnak (Pinto 2008: 50).  

Emellett a portugál már az 1400-as évek közepétől számos afrikai nyelvvel is kontaktusba 

került (Pinto 2008: 52). A portugál állam tengerentúli expanziós politikájának a kezdetektől 

része volt az afrikai népek nyelvi-kulturális civilizálása is, ennek következtében például a 

Kongói Királyság uralkodói keresztény (portugál) neveket vettek fel, és vagy maguk, vagy 

tolmácsaik elsajátították a portugált (Saraiva 2010). Bár ez a jelenség még nem eredményezett 

tömeges nyelvcserét az afrikai területeken, ez alapozta meg a portugál sajátos, a későbbi 

glottofágiát (helyi nyelvek bekebelezését, vö. Calvet 1974) megalapozó hatalmát. Ami az 

„anyaország” késő középkori-kora újkori nyelvi képét illeti, a portugál a lakosság közel 100%-

ának anyanyelve volt, két nagyobb szociolingvisztikai változattal, amelyek egyikét az alsóbb 

néprétegek, a másikat a nemesek használták (Pinto 2008: 55). 1580 és 1640 között az Ibér Unió, 

azaz a kasztíliai uralom alatt Portugáliában a nemzeti nyelv egyre fontosabb identitásképző 

elemmé vált (Mattos e Silva 1988, Berta 2008), főként azért, mert a spanyol átvette a latin 

szerepét kultúrnyelvként. 1640 után a portugál állam le akart számolni a kasztíliai nyelv 

nyomásával, ezután a francia számított presztízsnyelvnek. Ebben az időben Porto-ban pedig 

angol bortermelő családok telepedtek le, szintén színesítve az ország nyelvi képét (Pinto 2008: 

56, Buescu 1984: 75).  

Ezzel párhuzamosan zajlott az Európán kívüli nyelvterület bővítése a gyarmatosító 

politika által. A portugál gyarmatbirodalom megszilárdulásával (ld. 4. ábra) a portugál 

többközpontú világnyelvvé vált, és új nyelvek: pidginek és kreolok létrejöttéhez is hozzájárult. 

Hozzá kell tenni, hogy (Skutnabb-Kangas szóhasználatával, 1998) a portugált is „pusztító” 

nyelvnek tekinthetjük, hiszen brazíliai megjelenése számos indián nyelv kihalását vagy finoman 

szólva, marginalizálódását okozta. A portugál nyelvi imperializmus (Skutnabb-Kangas 1997) 
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mellett ekkoriban jelent meg a szervezett nyelvpolitika is, például azzal, hogy 1759-ben Pombal 

márki kötelezővé tette a portugál nyelvű iskoláztatást Brazíliában (Pinto 2008: 60).  

Az 1800-as években megingott a gyarmatbirodalom, 1822-ben Brazília függetlenné vált, 

az anyaország figyelme pedig áthelyeződött az afrikai területekre, nyelvi és kulturális 

politikájában pedig explicit módon is megjelentek az asszimilációs törekvések. 1836-ban egy 

rendelettel régiókra osztották a tengerentúli területeket, a kormányzói jogköröket pedig 

kibővítették. Ennek az volt a célja, hogy „civilizálják” az afrikai területek lakóit. Az ekkor 

uralkodó ideológia szerint a portugál egy olyan „tökéletes nyelv”, amely lehetővé teszi, hogy 

általa az afrikai népek elsajátítsák az európai értékeket (Pinto 2008: 60). A portugál világméretű 

terjesztése 1925-ben kapott új lendületet. A nemzeti eposz írója, Luís de Camões halálának 

évfordulója (június 10.) egyben Portugália Napja lett, ezt az ünnepet később, a Salazar (és 

Caetano)-diktatúra alatt (1933-1974-ig) a portugál faj napjaként tartották számon. 1930-ban is 

született olyan dokumentum (Acto Colonial), amelynek célja Portugália civilizatorikus 

szerepének megerősítése, a gyarmatbirodalomra szánt források csökkentése és a centralizáció 

volt (Pinto 2008: 63). A portugál nyelv és kultúra felsőbbrendűségének hirdetése is a diktatúra 

idején erősödött meg. A diktatúra ideológiáját a portugál költő, Fernando Pessoa (1888-1935) 

Üzenet (Mensagem) című verseskötetében sugallt szebasztianizmus is táplálta. A Sebestyén-

kultusz az 1578-ban a mórok elleni háborúban eltűnt Sebestyén király tiszteletén alapul, a 

szebasztianista képzet szerint az uralkodó vissza fog térni a portugál trónra. Az Üzenet című 

kötet sok verse a hősi portugál múltat dicsőíti, felidézi a nagy felfedezőket is, és felvázolja a 

dicsőséges jövőt, az új gyarmatbirodalom létrejöttét. 

A gyarmatbirodalom nem újult meg. 1974, azaz a portugáliai szegfűs forradalom után az 

afrikai gyarmatok is kivívták függetlenségüket, ám a politikai önállóság ellenére a portugál 

továbbra is fennmaradt hivatalos nyelvként ezeken a területeken, diglossziában a lakosság 

különféle anyanyelveivel. Így a portugál napjainkra is pluricentrikus nyelv maradt (Muhr 2005: 

12). Paulo Feytor Pinto, kortárs portugál nyelvész arra hívja fel a figyelmet a portugál 

nyelvpolitikáról írt úttörő könyvében, hogy a talán máig meglevő felsőbbrendűségi ideológia 

bázisa az a hibásan értelmezett adat, amely szerint a portugált 200 millióan beszélik a világ 

minden táján (Pinto 2008: 64, ld. még Pim et al. 2008: 2334, Filipe 2005: 3-4). Ez az 

uniformizáló kép nem veszi figyelembe a luzofónok különféle csoportjait, az eltérő nyelvi, 

politikai, kulturális hátterüket, és azt sem, hogy a portugál nyelv számos változatra tagolódik a 
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világban. Az európai portugál felsőbbrendűségének hirdetése elvben az afrikai népek 

felszabadítását szolgálja, míg a gyakorlatban ezeknek a csoportoknak számos problémával kell 

szembenézniük (bővebben ld. Mateus 2009). 

A luzofón államok közötti kulturális kapcsolatok máig igen szorosak, ennek 

eredményeképpen jött létre 1996-ban az ún. CPLP közösség9, azaz a portugál nyelvű államok 

szervezete. Ennek célja a kulturális-gazdasági-katonai stb. kapcsolatok erősítése. A közösség 

támogatja többek között a portugál mint első vagy második nyelv oktatását, nyelvkönyvek 

kiadását, és tartott már nyelvi népszámlálást is. Hasonló szerepe van a Camões Intézetnek és a 

Nemzetközi Portugál Nyelvi Intézetnek is10. 

2.3. A portugállal kapcsolatos nyelvpolitika napjainkban 

Bár Portugália megszűnt gyarmattartó világhatalomnak lenni, az ország máig igyekszik 

fenntartani a nyelv korábbi funkcióit. Calvet (2002) szerint a portugál továbbra is 

szupercentrális nyelv, amelynek fontossága közvetlenül az angol után következik a spanyol, 

francia stb. mellett. A világon az ötödik legtöbb beszélővel rendelkező portugál a maga „200 

milliós” (vagy legalábbis igen népes) bázisával igazi vitális lingua francának tűnik, amely 

összeköt különböző etnikai, vallási stb. csoportokat. Egyre nő azok száma is, akik második 

nyelvként használják (Pim et al. 2008). Emellett az internet nyolcadik nyelve, számos 

szervezetnek pedig hivatalos vagy munkanyelve (EU, UNESCO, Afrikai Unió, stb., ld. Filipe 

2005: 5). Filipe (2005: 3) szerint a portugál olyan globális nyelv, diaszisztéma, amely ma is a 

tudás, kreativitás hordozója, ezért a nyelvet és a benne rejlő tudást „meg kell osztani másokkal”. 

A portugál nyelvpolitika fő ideológiája is ez: a többi népnek „szüksége van” erre a nyelvre 

(Gonçalves 2012). 

A portugál terjesztésének két iránya van. Az első az, hogy más, a luzofóniával eddig nem 

érintkező népekkel is meg kell ismertetni a portugál nyelvet és kultúrát (Promoção…: 7). A 

második irányvonal a luzofón „birodalom” fenntartása XXI. századi eszközökkel, elsősorban a 

kulturális kapcsolatok szorosabbra fűzése, valamint a nyelvváltozatok összetartása által (vö. 

García 2010: 398-408). A luzofónia kifejezés jóval több egyszerű gyűjtőfogalomnál, amelybe a 

portugál nyelvű emberek, népcsoportok, országok, területek tartoznak. Léonard (1999: 437-

438) szerint a luzofónia egyszerre jelent egy geolingvisztikai teret, egy érzésvilágot, amelyet a 

                                                 
9 Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (Portugál Nyelvű Államok Közössége, ld. 5. ábra) 
10 www.cplp.org, www.instituto-camoes.pt/, http://www.iilp.org.cv/  
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közös múlt kapcsol össze, valamint politikai és kulturális intézmények sorát is értjük alatta. A 

luzofón kultúra fenntartásáért a Camões Intézet, az FLA (Luzo-Amerikai Alapítvány) és a CPLP 

közösség tesz. Mindazonáltal a luzofónia egy sok vitát kiváltó kategória. Vannak, akik szerint 

a portugál nyelv a tudomány, kultúra sőt a felemelkedés záloga, és természetesen ezt igazolni 

lehet a Luziadáktól a brazil futballig terjedő teljesítményekkel. Egyesek neokolonista 

törekvéseket gyanítanak a hátterében, mások, például Eduardo Lourenço portugál filozófus 

(1994, 1999) „mágikus ideának” vagy „sötét erdőnek” látják a fogalmat. Luís Bernardo 

Honwana mozambiki író pedig úgy ítéli meg, hogy a luzofónia fogalmának nincs köze 

semmiféle politikai vagy társadalmi valósághoz, és semmilyen tudományos értéke sincs 

(Gonçalves 2012: 1). 

Jelen dolgozatnak nem célja igazságot tenni a kérdésben, szándékom pusztán annyi, hogy 

a luzofón egység nyelvpolitikai hatásait vázoljam. Ennek érdekében érdemes idézni még 

Alfredo Margarido nagy hatású könyvét (2000), amelynek címe magyarul: A luzofónia és a 

luzofónok: új portugál mítoszok. Margarido a luzofóniát11 és a portugál nyelvet ideológiai 

eszközként tárgyalja. Szerinte lényegében a luzofónia csak egy új terminus egy régi jelenségre 

(2000: 13). Tudniillik, a portugál állam a gyarmatbirodalom feloszlása után is ragaszkodik a 

gazdasági, kulturális kapcsolatok fenntartásához, a polémiákat, problémákat pedig megpróbálja 

elfedni. A szerző szerint az ideológiai és politikai-gazdasági törekvések eredményeképpen 

Portugália továbbra is fenntartja az „anya-nyelv” kontrollját, azaz konvergenciára törekszik (vö. 

Wright 2012). Margarido szerint, bár Portugália 1974-1975 óta kis ország lett, a nyelv mint 

speciális eszköz birtokában újrateremti a nagyságát (2000: 28). Bár az államnak a tengerentúli 

politikai uralomról le kellett mondania, a nyelv jó eszköz a „birodalom” összetartására (2000: 

57). Eduardo Lourenço, az éles tollú portugál filozófus is hasonlóan vélekedik. Mi és Európa 

című könyvében a zsidókhoz hasonlítja a portugál nemzetet, csakhogy a portugálok nem a 

Messiást várják, mert a Messiás maga a dicső gyarmati múlt (1994: 10). Szerinte a reflektálatlan 

nemzeti öntudaton, amely csak a múltra koncentrál, semmilyen trauma nem változtathat, ez 

pedig megakadályozza a nemzetet, hogy a jelenbe fektessen be (1994: 11). 

Még nyelvészek, szociológusok is átveszik azt a gondolatot, hogy a portugál nyelv egy 

hiper-kollektív érték, amelynek elsajátítása által a népek nem csak kognitív-kulturális 

                                                 
11 A luzofón szó a frankofónhoz hasonlóan portugál ajkú személyt vagy a portugál kultúrával kapcsolatos dolgot 
jelöl. Előtagja a luzitánból, az pedig Lusus (Bacchus) istenség nevéből ered, aki a monda szerint a portugál nép 
alapítója volt. 
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értelemben gazdagodhatnak, hanem egyenesen ez az út számukra a felemelkedéshez (ld. pl. 

Domingues 2006: 41). Érdekes, hogy bizonyos értelemben valóban így van: az afrikai 

"nyelvspecifikus" exportcikkeknek, különösen az irodalomnak Portugáliában jóval több 

fogyasztója van, mint a helyiek körében (Nascimento 2009: 12-16). Ez érthető, hiszen a volt 

anyaországban jóval több értelmiségi (mi több, írástudó) ember él, de a jelenség hátterében máig 

meghúzódik a XX. század közepén az irodalomban jelentkező negritude tendencia, azaz a 

szolidaritás a gyarmatosítók által elnyomott afrikaiakkal. Ennek egyik megnyilvánulása az volt, 

hogy az európaiak kezdtek többet olvasni és írni az afrikai emberről és tájról, azonban sokszor 

túlzottan leegyszerűsítve, idealizálva a felületesen ismert képet.  

Mások a portugál lingua franca-szerepét emelik ki, de van, aki tovább is megy egy 

világnyelv ismeretének nyilvánvaló hasznánál. Például Fontenla szerint a PALOP-országoknak 

(portugál nyelvű afrikai államok közössége) azért van szükségük a portugálra, hogy hatalommal 

bíró államokként emelkedjenek ki a nemzetközi színtéren, és túllépjenek a belső 

megosztottságon (1993: 23). Mint ismeretes más afrikai országok esetéből, a volt gyarmattartó 

állam nyelvének megtartása, hivatalos nyelvként való alkalmazása sok problémát vet fel, 

miközben a helyi nyelvek (egyikének) államnyelvvé tétele szinte megoldhatatlan feladat 

(Mateus 2009). Azonban a CPLP közösség, illetve Portugália tevékenységének hatására a 

portugál nem egyszerűen egy praktikus kommunikációs eszköz az afrikai államok számára, 

hanem számos ideológia hordozója, köztük az egységesítő, civilizatorikus törekvéseké. Jó 

bizonyíték erre a közösség 2010-es Brazíliavárosi Akcióterve, amelyben a portugál 

nemzetköziesítésének jövőbeni módjait sorolják fel. Erre a dokumentumra a Público című 

napilap is utalt a 2013. október 29-ei számában (Cordeiro 2013). Az írás arról ad hírt, hogy a 

portugálnak tíz éven belül 300 millió beszélője lesz, de már most az internet 5. legtöbbet 

használt nyelve, ami jó legitimációs érv a fenti törekvésekben. 

Brazília szintén sokszor tematizálja a nyelv problémáját. Például az 1922 körül 

kibontakozott modernista irodalom sokszor foglalkozott a portugál és a brazil variáns 

különbségeivel, a portugál mint presztízsnyelv tekintélyével, és az akkor szokásos, a 

magaskultúrát dekonstruáló, a populárist az irodalomba beemelő törekvések eredményeként 

végérvényesen megszületett a brazil irodalom saját hangja. Brazília mára átvette a vezető 

szerepet a CPLP közösségen belül, dinamikusan fejlődő gazdasága miatt pedig a világ számos 
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nyelvtanulója a brazíliai portugált sajátítja el. E változat12 (vagy egyes törekvések szerint önálló 

nyelv, vö. Orlandi 2005) beszélőközösségéből erednek a mai divergens törekvések a luzofón 

közösségben. A brazilok részéről nagy ellenállás tapasztalható a portugál nyelv egységesítésével 

vagy egyben tartásával szemben. Robert Wright (2012: 562-563) leegyszerűsítő, de alapvetően 

igaz megállapítása szerint, míg a portugálok idegenkednek az iskolázatlan brazilok 

nyelvhasználatától, a brazilok nem fogadják el a volt anyaország irányítását. Sokszor erre az 

attitűdre a közös helyesírással kapcsolatos polémiákban derül fény13.  

2.4. Portugália belső nyelvpolitikája 

Ahogyan arról már szó volt, az ország nyelvpolitikája kiemelt figyelmet szentel a külső ügyekre, 

így a CPLP közösség fenntartására és a nyelv terjesztésére. Ami a belső szemléletet illeti, a már 

idézett Eduardo Lourenço szerint sem a nyelvi, sem a kulturális vagy történelmi-politikai 

helyzet nem vet fel problémákat a portugál gondolkodás számára (1994: 10). Ez, ahogyan a 

filozófus korábbi mondatai is, meglehetősen provokatív állítás, de kimerítő cáfolatára aligha 

lehet vállalkozni. 

Az Alkotmány 2001-es ötödik módosítása óta a 11. cikkelyben megjelent az alábbi 

mondat: „A hivatalos nyelv a portugál.”. A kiegészítés mellett szóló érv az volt, hogy így a 

portugál Európai Unión belüli védelme még erősebb lehet (Pinto 2008). Természetesen a 

hagyományos értelemben vett nyelvművelés mellett az állam nagy figyelmet fordít a „nagy” 

idegen nyelvek oktatására, az iskolákban az angolt, spanyolt, franciát választják a legtöbben 

(Matos 2002). Portugália most fedezi fel magát multikulturális társadalomként (ld. 6. ábra), 

hiszen eddig ő adott a világnak kivándorlókat, most pedig szembesülnie kell azzal, hogy bár 

gondosan védi a schengeni határokat (Margarido 2000), egyre több, elsősorban a portugál ajkú 

tengerentúli területekről, valamint Romániából, Moldáviából, Ukrajnából érkező bevándorlót 

kell fogadnia. Az 1997-es alkotmánymódosítás (74. cikkely 2. j pont) garantálja az oktatást a 

bevándorlók gyermekei számára, a migráns hátterű gyermekeknek külön oktatási programokat 

hoznak létre, sőt 2001 óta ún. szociokulturális mediátor is segíti beilleszkedésüket (Pinto 2008). 

Sokszor mégis felmerülnek a szokásos szociális és egyéb problémák, és talán meglepő módon, 

                                                 
12 Az európai és a brazíliai portugál között számos hangtani-grammatikai-szókincsbeli különbség van, és a brazilon 
belül is nagy a (főként társadalmi csoportokhoz kötődő) változatosság. Magyarul ezeket ld. pl. Berta 2008: 37. 
13 Van olyan, régen portugál fennhatóság alá tartozó terület, ahol mára a portugál elveszítette presztízsét, sőt 
alárendelt változattá vált: ez a terület az indiai Goa, ahol ma a konkani és az angol a domináns nyelvek (Ornstein-
Galicia 1996: 9). 
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nyelviek is. Tudniillik, a migráns gyermekek, még ha legtöbbjük CPLP-országból származik is, 

sokszor eltérő nyelvváltozatot használnak, vagy portugál alapú, de attól sokban eltérő kreol 

nyelvet beszélnek (Mateus 2009). A nyelvi hátrányok leküzdésére egyelőre inkább csak helyi 

vagy egyéni kezdeményezések születtek, konkrét tervek kevésbé. Portugália meglehetősen 

homogén állam, az oktatási rendszerében nincs hagyománya a kisebbségek tanításának (Matos 

2002: 24).  

Ami az őshonos nyelvi kisebbségeket illeti (ld. 7. ábra), 1997 óta a jelnyelv, 1999 óta a 

mirandés hivatalosan elismert az országban. Emellett néhány más, ún. határ menti nyelv 

(galego, leóni, kasztíliai változatok) van jelen (Mateus 2009), amelyek nagyon kevés, legfeljebb 

néhány ezer beszélővel rendelkeznek, és nem élveznek semmilyen támogatást. 2008 óta, azaz a 

Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Éve óta Portugália is nagyobb figyelmet fordít 

kisebbségeire, azonban, ahogyan a következőkben bemutatom, nyelvpolitikája terén még 

számos teendő van, például a nemzetközi egyezmények beiktatása és legfőképpen a kisebbségek 

tényleges védelme terén. 

 

3. A mirandai (mirandés)14 nyelvről dióhéjban 

A legtöbb revitalizációs intézkedés az észak-portugáliai Miranda do Douro régióban (8. ábra) 

honos, asztúrleóni eredetű mirandai/mirandés nyelvet érinti, de ez csak látszólag kedvező hír. A 

mirandés története jó példát szolgáltat a bevezetőben leírt jelenségekre. Mivel Portugália nem 

adaptált a jogrendjébe egyetlen jelentősebb nemzetközi nyelvvédő egyezményt sem, a mirandés 

nem élvezi előnyét az Európai Unió vagy az ENSZ diverzitásőrző politikájának. A mirandés a 

világ nyelveinek legveszélyeztetettebb csoportjába tartozik, mára néhány ezer beszélője maradt, 

vitalitása pedig erősen a beszélők attitűdjeitől függ, amit befolyásol a portugál mint 

presztízsnyelv pozíciója. A gazdasági modernizáció, a többségi nyelvű média megjelenése, a 

migráció miatt a mirandaiak számára is elkerülhetetlen lett az államnyelvvel való kontaktus. Az 

1950-es évektől mutatható ki a beszélői szám csökkenése, valamint a nyelvcsere erősödése. Az 

urbanizáció az 1980-as évektől kezdve új lendületet adott ennek a folyamatnak, ami mára a 

nemzetközi és hazai revitalizációs intézkedéseknek köszönhetően megtorpanni látszik.  

 

                                                 
14 Célszerű a nyelv elnevezését magyarul mirandai-ként használni, én a szóismétlés elkerülésére a mirandés formát 
is alkalmazom, azonban ’helyi (lakos, stb.)’ értelemben csak a mirandai szót használom. A mirandés a belső 
lingvonima, portugálul mirandês. 
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4. A mirandés értékei: a témaválasztás indokolása 

4.1. Bevezető 

Egy-egy nyelv eltűnését ma már nem csak a nyelvtudomány, hanem egyre több hétköznapi 

beszélő is veszteségként könyveli el, a sikeres revitalizációra pedig örvendetes (és tegyük hozzá, 

ritka) tényként tekintenek (vö. Crystal 2000). A tudományos és „köznapi” gondolkodás is lassan 

belátja, hogy az emberiség számára minden kihalt nyelv pótolhatatlan hiányt okoz (vö. Baker 

2001). Ezt még szemléletesebbé teszik azok a hírek, amelyek egy-egy nyelv utolsó 

beszélőjének, ezáltal magának a nyelvnek a haláláról szólnak (vö. Bartha 1999). Hozzá kell 

tenni: bizonyos nézetek szerint a nyelvhalál természetes folyamat (vö. Mufwene 2002). E 

felfogás szerint egy nyelv eltűnése pusztán a természetes kiválasztódás egyik módozata, 

amelynek során a beszélők adaptálódnak a megváltozott nyelvi körülményekhez, és 

jövedelmezőbb kommunikációs formákra térnek át (ld. még Kontra 2010).  

Különösen jellemző ez a haszonelvű megközelítés Portugáliára. A luzitán országban 

gyakori az a vélekedés (az oktatás- és nyelvpolitikai lépésektől a köznapi felfogásig), hogy a 

portugál nyelv ismerete a kulcs az egyén magánéleti és szakmai boldogulásához (Eurobarometer 

2006. február, Matos 2002, Mateus 200915). E szemléletnek a szigorúbb változata kizárja, hogy 

a többnyelvűség pozitív hatással volna a beszélő kognitív, szociális stb. készségeire. Pedig nem 

lehet figyelmen kívül hagyni a veszteségeket, amelyeket egy nyelv eltűnése okoz a világ nyelvi 

képében, egy nyelvi közösségben vagy akár az egyén életében. A mirandés, mint minden nyelv, 

több okból is érdemes a megőrzésre (illetve minimális programként: több okból is érdemes 

vizsgálni). Az alábbiakban először azokat a szempontokat veszem sorra, amelyek szerint ez a 

nyelv értéket képvisel, azaz eltűnése regionális és globális értelemben is veszteség volna. Ezután 

amellett érvelek, hogy a „csak” is elég ok: a közösségnek indoklás nélkül is joga van fenntartani 

nyelvét. 

4.2. A mirandés mint a biokulturális diverzitás alkotóeleme  

Skutnabb-Kangas írja: „érdekes, hogy a biológiai változatosság megszűnését világszerte nagy 

figyelem kíséri (…). Kevesen beszélnek azonban a nyelvi sokféleség megszűnéséről, noha az 

napjainkban sokkal gyorsabban tűnik el, mint a biológiai.” (1998: 8) Ugyanitt hozzáteszi, hogy 

a nyelvi sokféleség fennmaradása is szükséges bolygónk túléléséhez. Maffi hangsúlyozza, hogy 

                                                 
15 A British Council nemrég kiadott egy Languages for the future ’Nyelvek a jövő számára’ című jelentést, amely 
szerint a portugál a tíz, brit munkavállalók számára legfontosabb nyelv egyike. 
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a szocioökonómiai, ökológiai változások egyaránt veszélyeztetik az emberi kulturális és nyelvi 

csoportokat, tradíciókat, biológiai fajokat, valamint a környezetet (Maffi 2007: 269). Az újabb 

kutatások megmutatták, hogy „figyelemre méltó átfedések vannak a legnagyobb mértékű 

biológiai sokféleséget mutató világrészek és a magas fokú nyelvi sokféleséggel jellemezhető 

területek térképei között” (Skutnabb-Kangas 1998: 8). A tizenkét, biológiailag leginkább 

változatos országból tíz egyben a nyelvekben leggazdagabb (Harmon 1996). Sőt, ezek nem 

pusztán párhuzamosak egymással, nem csak közös okokra vezethetők vissza, hanem a két 

jelenség között kauzális összefüggés van. Maffi szerint a kulturális sokszínűség növelheti a 

biológiai diverzitást, és viszont (Maffi 2007).  

Ebből az aspektusból még nem vizsgálták Miranda régióját, pedig nem csak nyelvekben 

feltűnően gazdag: állat- és növényfajokban is, hiszen egy nemzeti park területén fekszik. 

Mirandában a portugál és a mirandés mellett a turizmus és a kereskedelem miatt a spanyol 

(kasztíliai) is gyakran használt, de a sok Franciaországba emigrált, majd onnan visszatérő 

lakosnak, valamint a turistáknak köszönhetően a francia nyelvet is sokszor hallani a 

településeken. Hozzá kell tenni, hogy itt nem csak a standard portugált, hanem az északkeleti 

dialektust is használják. A háborítatlan környezet, az ipar hiánya, a hagyományos földművelő-

pásztorkodó életmód, a csekély környezeti terhelés (nincs ipar, autópálya, máig hagyományos 

építőanyagok) egyszerre kedvezett a nyelvi diverzitás, valamint a flóra és fauna 

fennmaradásának, ma pedig mindez együtt, azaz a biokulturális diverzitás (Maffi 2007) az, 

amelynek köszönhetően ez a régió magára vonta a figyelmet bel- és külföldön egyaránt. A 

turizmus is erre épül: a helyi gasztronómiától16 az állat- és növényvilágon át a folklórig mindent 

az autenticitásra hivatkozva népszerűsítenek.  

A nyelv revitalizációja során is átfogó, egységes szemlélettel kellene közelíteni a biológiai 

és a kulturális diverzitás fenntartásához. A régi életmód, a hagyományos földművelő, kézműves 

foglalkozások és megélhetési formák, vagy éppen a folklór fenntarthatósága hozzájárul a 

nyelvmegőrzéshez is. Azaz, amíg e tevékenységek léteznek, addig a helyiek mirandaiul fogják 

                                                 
16 A régió híres étele a posta mirandesa, egyfajta steak, valamint egy fahéjas sütemény, a bola doce. Sok északra 
látogató turista külön ezek miatt utazik el Mirandába is. Bemposta település híres a boráról, sok bortúrát szerveznek 
ide (Ronda das Adegas). A bortúrák programjában általában helyet kapnak a néptánc-bemutatók (pauliteiro-
bemutatók) vagy a népzenei estek. A mirandai gasztronómia és kézműves ipar, valamint a folklór országos 
népszerűsítője egy lisszaboni bolt (Escrinho), amely a nyelv által is reklámozza termékeit és a régiót, például 
multilingvis hirdetésekkel. A gazdaság és a nyelv kapcsolatáról később részletesen szólok. 
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megnevezni ezek kellékeit (vö. Nettle-Romaine 2000: 72, 77). Azonban a globalizáció azzal 

fenyeget a térségben, hogy elmossa a tradíciókat, velük együtt pedig a nyelvet is. 

4.3. A mirandés mint az identitás eleme 

A mirandai identitás a portugálnak része, de vannak olyan elemei, amelyek a portugállal 

szemben képződnek meg (vö. Bucholtz–Hall 2007: 371). Az utóbbi időben a régebbi 

reflektálatlan vagy a nyelvet szégyenlő attitűdök helyébe egy tudatos, nyelvére és kultúrájára 

büszke felfogás lépett, azaz erősödik a helyi identitás. Ez megmutatkozik abban, hogy a 

beszélők sokszor pusztán önazonosságuk megmutatása céljából mirandaiul kommunikálnak, 

vagy hagyományőrző tevékenységeket folytatnak. A nyelv mellett fontos identitásképző elem a 

zene, a néptánc, hagyományos gasztronómia, mezőgazdasági művelési formák, a közös 

történelem, tradíciók, vagy a népköltészet. Alves (2000a) írja, hogy a népköltészet „tanította 

meg a mirandaiakat beszélni”, „általa ismerték meg a világot, segítségével tanultak meg 

kommunikálva élni” (Alves 2000a: 8). Ez nem túlzás: a tradicionális mirandai társadalom 

évszázadokon át szólásokban, találós kérdésekben, anekdotákban, mesékben adta át az újabb 

generációknak a nyelvi, a világról szóló és az erkölcsi tudást. Ma már sokszor csak ezek a 

hagyományos szövegműfajok őriznek a régebbi életmódra utaló lexémákat vagy akár 

ismereteket (pl. népi megfigyeléseket az időjárásról). A népköltészet főbb műfajai Alves szerint 

a rövidebb játékos nyelvi formák: szólások, találós kérdések, nyelvtörők (vö. Mourinho 2007); 

ezen kívül a dramatizált vagy zenei műfajok: cantigák, mondókák, altatódalok, színművek; 

végül pedig a narratív műfajok: lhona-k, azaz mulatságos anekdoták és a mesék (Alves 2000a). 

Ezek a szövegtípusok biztosították a mirandai társadalom kohézióját, hiszen használatuk is 

hozzájárult a helyi identitás, a csoportösszetartás fenntartásához. 

Érdekes tendencia, hogy ma már Mirandához csak lazán kötődő emberek vagy mirandés-

szimpatizánsok is „felveszik” a mirandai identitást. A mirandés ma már nem csak az archaikus, 

mezőgazdasághoz és az elszigetelt élethez kötődő kultúra nyelve, hanem egy szűk csoport 

tudatos döntésen alapuló önmeghatározásának eszköze is.  

4.4. A mirandés mint a kogníció eszköze és a múlt őrzője 

A nyelvi relativizmus elmélete szerint a beszélők számára a nyelv a világ érzékelésének sajátos 

eszköze, ha tetszik, szűrője, ennek eredményeként tükrözi a fizikai és társadalmi valóságot, 

amely körülveszi (Sapir 1971). Ezt a gondolatot a mirandai nyelvápolók is gyakran hangoztatják 

a nyelv megmentése melletti érvként, hiszen e nyelv struktúrája, szókészlete is sok olyan elemet 
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tartalmaz, amely (különösen a portugállal kontrasztban) tükrözheti a „helyi gondolkodást”, a 

világ sajátos percepcióját. Ezen kívül vannak benne a szűkebb-tágabb régió nyelvei között 

kuriózumnak számító elemek. António Bárbolo Alves patetikus szavai szerint ezeket a 

sajátosságokat fenn kell tartani: „a mirandaiak tudják, hogy nyelvük az út ahhoz, hogy 

megőrizzék a kötelékeket, amelyek őket a világukhoz, ti. a paraszti világukhoz köti” (1997: 56). 

Nyilvánvaló, hogy a mirandai életmód tradicionális, természetközeli és izolált jellege hatással 

volt a nyelvhasználatra, szókincsterületek alakulására, de talán még a grammatikai struktúrára 

is. Az alábbiakban azokat az érdekességeket tekintem át, amelyek számot tarthatnak a 

nemzetközi érdeklődésre, illetve amelyekre a revitalizáció irányítói gyakran hivatkoznak a 

mirandés „legitimációja” céljából, különlegességének hangsúlyozása érdekében. 

A mirandés fonológiai rendszerének néhány eleme ritka az indoeurópai nyelvek között. A 

mirandés hangtana sokban hasonlít az északi portugál dialektusokéra és a leóniéra, de a déli 

változatban (sendinés) megvan három sajátos hang (allofónként), amelyet újlatin nyelvekben 

kevésbé várunk. A [k] palatális magánhangzó (pontosabban i és in-) után [c] lesz, a [g] pedig 

[ɟ]-vé palatalizálódik ugyanebben a helyzetben (vö. Merlan 2009, COLM). Így Picote település 

neve sendinés változatban [picut], a 'vasárnap' jelentésű deimingo szó pedig [dejmĩɟu] lesz. 

Emellett a sendinésben allofónként megjelenik az [y] magánhangzó az [u]-val váltakozva, pl. 

fumo ’füst’ [fymu]. 

Nem meglepő, hogy a lexikon tartalmazza a legtöbb sajátos mirandés képződményt. A 

szókészlet alaprétegét jelentő rokonság- és testrésznevek között több egyedi megoldás fordul 

elő (vagy saját lexéma, vagy a portugálban is meglevő lexéma toldalékolt, jelentésében az 

eredetitől eltávolodott formája). Példák: queixada ’orca’, amely a portugálban is meglevő 

queixo ’áll’ szó szuffixált alakja, de más nyugati újlatin nyelv nem használja ebben a 

jelentésben. A maça de las pernas ’comb’ pedig metaforikus jelentésváltozás eredménye lehet, 

mert a maça szélesebb fadarabot, szerszám nyelét is jelentheti (a szó tkp. ’a lábak nyele’). A 

rokonságnevek nagy része megegyezik a portugálban használatosakkal, azonban a mirandés a 

tiu/tia ’nagybácsi/nagynéni’ lexémát ’férj/feleség’, valamint ’ember’ jelentésben is használja, 

sőt megszólításként is alkalmazzák. A nagyszülők neve mirandaiul abó-saias ’nagymama, tkp. 

szoknyás nagyszülő’ és abó-calçones ’nagyapa, tkp. nadrágos nagyszülő’. A hétköznapi élet 

szókincséhez tartozik még az időt kifejező lexémák sora is. A mirandés „képes” kifejezni a 

’tegnapelőtt előtt’ jelentést, amely a portugálban nincs meg: trasdontonte. Ezt a mirandaiak a 
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természetközeli életmódjukkal indokolják: nem naptárral és órával mérték az időt. (A példák 

forrása: Merlan 2009: 170-185, vö. Pires 2004) 

A nyelvi rendszer maga is gyakori hivatkozási alap a lokálpatrióták és nyelvvédők 

számára: érdekességeit, egyedülálló jegyeit is meg szokták említeni, amikor a nyelv fenntartása 

mellett szóló érveket kell felsorakoztatniuk. Emellett többen hangoztatják, hogy a mirandai sok 

tekintetben konzervatív, hiszen szókincse egyelőre nem esett át jelentősebb modernizáción, és 

idegen elemek is kisebb számban találhatók benne, mint a portugálban (Merlan 2009). A 

hagyományőrzés érvét kiegészíti az archaikusságra való utalás. A régiesség azonban nem csak 

érték lehet, de veszély is. Nettle és Romaine szerint minden nyelv egy élő múzeum (2000: 14), 

de a mirandés esetében fenn is áll a veszély, hogy múzeum-nyelvvé váljon, hiszen a nyelvcsere 

komoly veszélyt jelent.  

4.5. A mirandés mint jog 

Végül érdemes szót ejteni a nyelv fenntartásának egy újabb okáról: arról, hogy a kisebbségi 

közösségeknek is joguk van a korábbi életmódjuk megőrzéséhez, amelynek a nyelv is része. 

Skutnabb-Kangas és Phillipson hangsúlyozza, hogy a nyelvi jogok az alapvető emberi jogok 

közé tartoznak (1995: 1-3). Skutnabb-Kangas másutt a nyelvek virtuális egyenlőségéről beszél: 

„nyelvészeti alapon minden nyelvet azonos jogok illetnék meg” (1997: 48). Így a mirandésnek 

és közösségének is joga volna a védelemhez. Ha pedig pusztán (minimális programként) egy-

egy nyelv vizsgálatához keresünk indokot: minden kód a saját jogán is érdekes lehet (Crystal 

2000). Nyelvészeti szempontból minden nyelv egyenértékű, „mindegyik logikus és összetett, 

bármely gondolat vagy fogalom kifejezésére alkalmas” (Skutnabb-Kangas 1997: 8). Bár, 

Fishman szavaival, elsősorban „a nyelvészek, fordítók és más atipikus emberek érdeklődnek a 

nyelv iránt pusztán önmagáért” (Fishman 1991: 18), manapság megfigyelhető a szélesebb körű 

érdeklődés a nyelvek iránt, és a veszélyeztetett kódok beszélői között is gyakran találunk 

olyanokat, akik kultúrájuk e nem anyagi részét is meg akarják ismerni. 
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II. A mirandai nyelv és kultúra története 

1. Külső nyelvtörténet 

1.1. Egy asztúrleóni nyelv Portugália területén  

Az ún. Terra de Miranda (Miranda vidéke, nyelvi és kulturális övezet, ld. 9. ábra) Portugália 

legkeletibb szegletében, Trás-os-Montes régióban helyezkedik el, és nagyrészt egybeesik 

Miranda do Douro17 megye területével. A történeti források arról tanúskodnak, hogy a 

középkorban még a mai kb. 500 km2-esnél szélesebb volt a nyelvterület (10. ábra, Vasconcelos 

1900, Alves 1997, 2000b, Barros Ferreira 2001a). Ma már egyetértés van abban, hogy a 

mirandés nem egy portugál nyelvváltozat, hanem a szomszédos régióban használt leóniból 

alakult ki (ld. Vasconcelos 1900: 3, Pidal 1906, Carvalho 1964). Tehát a mirandés is jó példa a 

nyelvek keletkezésének családfa-elméletére: úgy jött létre, hogy beszélőközössége elvált a leóni 

anyacsoporttól (vö. Gal 2002a: 164). Azonban vitatott kérdés, hogy mivel magyarázható egy 

leóni eredetű nyelv jelenléte a portugál állam (XI. század óta lényegében változatlan) határain 

belül. 

A régió múltját még nem dolgozták fel alaposan. A történelem előtti időkről különösen 

keveset tudunk. Annyi biztosnak tűnik, hogy Miranda már az őskorban is lakott terület lehetett18, 

erről sziklákba vésett motívumok, pattintott kőből készült szerszámok árulkodnak, de az alapos, 

módszeres régészeti feltárás még várat magára (vö. Fernandes 2001). I. e. 1000 körül a kelták 

jelentek meg a mai Miranda területén, erről gabonaőrlésre használt kövek, valamint sírok és 

castro-k, azaz erődféle, kör alaprajzú építmények tanúskodnak (Alves 1997: 4). A régióban élő 

embercsoportok valószínűleg az ibérek19 és a kelták keveredéséből alakulhattak ki, és Mourinho 

(1944) szerint nyelvük is ibér-kelta (keltibér) lehetett, azonban erről közvetlen vagy akár 

közvetett források nem tanúskodnak. Ebből az időből csak feltételezésekkel élhetünk a régió 

nyelvi képét illetően.  

                                                 
17 A Miranda do Douro név egyszerre jelöli a megyét és a megyeszékhelyet. Itt a nyelvterületet (egyszerűsítve) 
Mirandának nevezem, ahogyan a helyi lakosok is teszik. A székhelyre mindig Miranda do Douro-ként vagy 
Miranda városaként utalok. 
18 António Maria Mourinho (1944: 330) szerint a terület a késő neolitikum óta lakott, azaz i. e. 5000-2000 körül 
már betelepültek ide. Erre –szerintem vitathatóan– olyan toponimákból következtet, amelyek utalhatnak a 
megalitikus kultúra jelenlétére. (Pl.: Mamona ’sírként használt dolmen tetejére hordott kőrakás’; Antas ’kőrakás’; 
Castrelos ’erőd’.) Egy épített emlék elnevezése nem feltétlenül egyidős az építménnyel. Az ősember jelenlétének 
nyilvánvalóbb bizonyítéka, hogy a régió bányáiból számos őskori csontváz került elő (Mourinho 1944, Alves 
2000b). 
19 Mourinho (1944: 333) szerint a mirandai ún. pauliteiro-tánc ibér eredetű. 
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A rómaiak érkezése (i. e. 218) előtt az ún. asztúr (astur) nép élt itt, egyik alcsoportjuk 

pedig az a zoela volt, amelyet a helyi hagyomány máig a mirandaiak ősének tekint. A 

romanizáció után a lakosság valószínűleg nyelvcserén esett át, bár nem tudni, a vulgáris latin 

használata mikorra kezdett dominálni a feltehetően vegyes etnikai összetételű csoport körében. 

Mourinho (1944: 335) szerint az i. sz. 100 körüli időkből már latin nyelvű kőfeliratok is 

fennmaradtak. Szintén kevés információ van az i. sz. V. századi barbár (ezen a területen: szvév) 

betörések szerepéről; az már bizonyosabb, hogy a 711 utáni arab hódítás Miranda népeire nem 

gyakorolt nagyobb befolyást, különösen nyelvi értelemben nem20.  

A mirandés eredetével Ramón Menéndez Pidal (1906) és José Herculano de Carvalho 

(1964) foglalkozott részletesen. Tanulmányaik kiegészítik egymást (Carvalho néhány ponton 

nem ért egyet Pidal állításaival). Pidal az El dialecto leonés című cikkében (1906) jelentette ki 

először, hogy a mirandés a nyugati leóni nyelv maradványa, azonban azt nem magyarázta meg, 

hogyan és mikor került Portugália területére. Carvalho részletesebb elméletet dolgozott ki erről 

(ld. később), azonban a legkorábbi időkkel ő sem foglalkozik. Eddig csak José Leite de 

Vasconcelost (1901: 5-15) foglalkoztatta, hogy a mirandés közvetlenül a vulgáris latinból 

származik-e, azaz folytonosság volna az akkori és a mai helyi nyelv között, vagy később került 

a mai Miranda területére. Utóbbi esetben kérdéses az is, hogy az ott élők nyelvcserén estek-e 

keresztül, vagy új lakosok települtek-e be a néptelen vidékre.  

Ezzel a problémával mások nem foglalkoztak. Jó példa a reflexió hiányára egy 2009-ben 

megjelent, nyelvtudománnyal is foglalkozó szerző által írt képregény (11. ábra), a mirandés és 

a mirandai nép történetének didaktikus feldolgozása. Itt a nyelv eredete már-már problémátlanul 

jelenik meg (Ruy-Ferreira 2009). A történet XXI. századi főszereplője időutazást tesz, és 

megismeri a Miranda területén élt népeket (zoela-k, rómaiak, vizigótok, szvévek, mórok). Ez a 

könyv úgy mutatja be a vidék történelmét, mintha a terület folyamatosan lakott lett volna, és 

mindig is (ti. mintegy kétezer-ötszáz, vagy akár háromezer éve) leóni nyelvi-kulturális-

adminisztratív befolyás alatt állt volna (Ruy-Ferreira 2009: 13).  

Érdekes módon a mai szakirodalom sem tárgyalja részletesen a nyelv eredetét, ezért máig 

a legvalószínűbb elméletet Vasconcelos kínálja, kiegészítve Pidal és Carvalho adataival. 

Vasconcelos (1901: 5) szerint életszerű, hogy Mirandát lassanként népesítették be a 

                                                 
20 Bár Miranda nevét Mourinho (1944) az Emir Andul arab személynévből vezeti le, ez az etimológia nem 
valószínű. 
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középkorban a Hispániából jövő csoportok, azonban nem tudni, hogy az ún. raia transmontana 

(a Trás-os-Montes-i határvidék) teljesen kihalt volt-e a migrációs hullámok érkezése előtt. 

Vasconcelos amellett érvel, hogy nem, mivel a germán hódítás vagy az arab betörés után 

maradhattak bizonyos népcsoportok a területen (Vasconcelos 1901: 5), azonban arról nem 

tudunk, milyen nyelvi kontaktusok lehettek a területen. 

Annyi bizonyos, hogy a terület adminisztratív és kulturális értelemben is mindig kelethez 

tartozott. Carvalho-tól tudjuk, hogy amikor i. sz. 297-ben az Ibériai-félsziget adminisztratív 

felosztása megtörtént, Miranda nem Bracara Augusta-hoz tartozott (azaz ahhoz a régióhoz, 

amelynek központja a mai Braga város volt), hanem a Conventus Iuridicus Asturica Augusta-

hoz (azaz leegyszerűsítve: a mai Asturiasnak és Leónnak megfelelő területhez, vö. Carvalho 

1964 és 12. ábra). Később a portugál állam formálódásának idején (868 és 1139 között) sem 

tartozott a Portugál Grófsághoz. Roberto Ceolin (2002: 64) azt is megkockáztatja, hogy a 

mirandai beszélőközösség soha nem is tartozott a galego-portugál egységbe, azaz a portugál 

nyelv hatása évszázadokig igen csekély volt a mirandaira. (Itt érdemes szólni Amadeu Ferreira 

2008-as újságcikkéről, amely arra jutott, hogy mivel az államalapító Alfonz Henrik király a 

leóni VI. Alfonz és Teresa hercegnő fia volt, anyanyelvként sajátíthatta el –a mirandait. Vagyis 

létezik olyan elmélet is, amely szerint bár a portugál a középkorban nem gyakorolt lényeges 

befolyást a mirandai nyelvre, a mirandai ott volt „a nemzet születésénél”. Kisebb „tévedés”, 

hogy mirandésről legkorábban a XIII. századtól beszélhetünk, a betelepülők első csoportja 

akkor távolodott el nyelvi és kulturális értelemben a leóniaktól.)  

A XIII. századból már maradtak fenn szövegek, amelyek e „formálódó” asztúrleóni 

eredetű nyelv jelenlétéről tanúskodnak (Alves 1997: 6, Carvalho 1964: 45). Ezekből is arra lehet 

következtetni, hogy Mirandát lassan telepítették be leóni földművesekkel, akik elsőként 

Constantim, Ifanes, Braciosa és Palaçoulo településeket alapították meg (Carvalho 1964). Erről 

I. és II. Sancho királyok adománylevelei is tanúskodnak (Carvalho 1964: 46). Carvalho szerint 

1258-ban már mintegy tíz települést népesítettek be a leóni telepesek (1964: 50), bár ekkor még 

feltehetően nagyon alacsony volt a lakosság létszáma. A nyelvterület szélesebb lehetett a 

mainál. Vasconcelos (1900) és Sletsjøe (1967: 152) szerint valószínűleg a szomszédos Vimioso 

megye területén is a mirandést használták ekkoriban. A bizonyítást Barros Ferreira (2001a) 



25 
 

végezte el, aki a régió toponimáinak morfológiai-fonológiai vizsgálatából21 azt a következtetést 

vonta le, hogy a Coa és Agueda közötti terület (ld. 10. ábra) a leóni egységhez tartozott. Ez azt 

jelenti, hogy közigazgatási értelemben is a leóni kolostorok irányították, noha már portugál 

fennhatóság alá tartozott.  

Nehéz eldönteni, hogy a telepesek nyelve mikor kezdett különfejlődni a leónitól. A 

bizonytalanság egyik oka a források hiánya, a másik pedig módszertani természetű. Ha el 

akarjuk határolni egymástól a leónit és a mirandést, már-már önkényesen kell kiválasztani 

azokat a kategóriákat (izoglosszákat), amelyekben a két kód közötti eltérést jelentősnek ítéljük, 

és meg kell határozni azt az időszakot, amelyben (amikorra) az eltérés létrejött. Ez pedig igen 

nehéz, már csak azért is, mert az írásos emlékek, amelyek egyedüli forrásként szolgálnak, a 

sokáig fennmaradt, latinhoz közelítő írásbeli nyelvváltozatot tükrözik. Ezek hiányában csak 

következtetni lehet a hangtani, morfoszintaktikai változások kronológiájára, ütemére (Salvi 

2000). Erről később bővebben szólok. 

A másik probléma a nyelvmegtartással kapcsolatos. Carvalho (1964: 57) szerint pusztán 

a folyamatos leóni adminisztratív befolyás nem lett volna elég ahhoz, hogy a leóni/mirandai 

nyelv hosszú ideig fennmaradjon a területen. Ehhez az is kellett, hogy a XIV. századig 

folytatódjanak a betelepítések (Ceolin 2002: 64). Vasconcelos (1900) hangsúlyozza, hogy a 

terület igen elszigetelt volt, a lakosság a portugálokkal alig léphetett kapcsolatba, ami 

mindenképpen fontos nyelvmegtartási tényező volt. Carvalho (1964: 57) pedig hozzáteszi, hogy 

a szomszédos Aliste és Sayago leóni nyelvű lakóival szorosabb kereskedelmi és társadalmi 

kontaktusokat tarthattak fenn (vö. még Ceolin 2002: 64). 

 

1.2. Szociolingvisztikai változások a mirandés történetében 

1.2.1. A történeti szociolingvisztika alkalmazásának lehetőségei  

Sokan írtak már Miranda évszázadairól, de történeti szociolingvisztikai szempontból még nem 

dolgozták fel a mirandés múltját. A középkortól a kora újkorig tartó időszak szociolingvisztikai 

                                                 
21 Ferreira (2001a) azokat a toponimákat tekintette leóni eredetűnek, amelyekben: a.) Megőrződött az intervokális 
-l- vagy -n-, ugyanis ezek a portugál szavakban kiestek, vö. port. lua ’hold’ és mir. lhuna. Ilyen toponimák pl.: 
Avelanoso, Chana, Renal, Tinalha (Ferreira 2001a: 124-125). b.) Az -ico kicsinyítő képző szerepel; pl: Serapicos, 
San Joanico, Novalhico (Ferreira 2001a: 125) c.) A determináns és a névszó között a de prepozíció hiányzik 
birtokos vagy más jelzős szerkezeteket tartalmazó toponimában, amely Ferreira szerint szintén leóni sajátosság; pl: 
Urreta Ferreira, Vale Telhas, Moinho Cubo (Ferreira 2001a: 126) d.) Az Urrieta/Ourrieta ’földdarab’ mikro-
toponima megtalálható; pl.: Urreta Faleto, Urros (Ferreira 2001a: 126-130). 
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helyzetét nagyon nehéz rekonstruálni, pusztán az adatok természeténél fogva is: csak írásos 

szórványemlékek vagy közvetett források állnak rendelkezésre, szóbeliek természetesen nem, 

és nincs lehetőség szinkrón megfigyeléseket végezni. Azaz az adatok korlátozott érvényűek. 

Mivel egy kisebbségi nyelvről van szó, amely évszázadokig nem rendelkezett írásbeliséggel, 

még tökéletlen forrás is alig van. Egy nyelv régebbi változatait társadalmi kontextusukban 

vizsgálni igen nehéz. Ám mivel a nyelv a társas érintkezés terméke, ennek a ténynek mindig 

tükröződnie kell a kódban is (Romaine 2004), vagyis a nyelvi változatosság a régebben 

alkalmazott nyelvi formákban és azok használatában is tetten érhető. Emellett a nyelvi szisztéma 

változása rendszerszerű kapcsolatban van a beszélők szociális-történeti helyzetével (Hernández-

Campoy–Conde-Silvestre 2012: 1), vagyis összefüggéseket tételezhetünk fel a diakrón 

nyelvváltozatok és használatuk körülményei között.  

Ezekből a megfontolásokból indul ki a történeti szociolingvisztika, amelynek célja, hogy 

a nyelvi változatosságot történeti perspektívából vizsgálja (Zelliger 1999), azaz kutatja egy adott 

közösségben a nyelvi változatosság alakulását (Romanie 1982: X). A vizsgálatnak két iránya 

lehetséges. Az egyik a nyelvi forma rekonstrukciója a társadalmi jelentés és kontextus felől: 

ekkor változat-alapú magyarázatokat keresünk a nyelvi változásra. A másik a nyelvhasználat 

rekonstrukciója a társadalommal való viszonyában (Romaine 2004: 1453). A mirandés 

esetében az utóbbi reálisabb cél lehet. A nyelv további történetének mélyebb feltárása érdekében 

érdemes megvizsgálni, milyen szociolingvisztikai tényezők határozták meg a beszélőközösség 

nyelvválasztását, illetve azt, hogy a portugál milyen szerepet játszott a helyiek kommunikatív 

repertoárjában, és ez hogyan változott, hogyan vált a portugál mára domináns nyelvvé a 

területen. 

Labov (1972: 274 és 1994: 21) azt írja, hogy a történeti szociolingvisztika az ún. 

uniformitási elvre22 alapozza vizsgálatát, azaz a ma érvényesülő szociolingvisztikai elvek 

alapján rekonstruálja a korábbi nyelvhasználatot: „a nyelvet használni a múlt magyarázatára” 

(1972: 274 és 1994: 21). Romaine is úgy véli, hogy azok a nyelvi erők, amelyek ma hatnak, nem 

különböznek azoktól, amelyek a múltban érvényesültek” (Romaine 1982: 122), hiszen nincs 

okunk ennek ellenkezőjét feltételezni (Romaine 1982: 123). Labov (1994: 11) veti fel, hogy a 

legjobb módon kell használni a rossz, azaz elégtelen adatokat. 

                                                 
22 Ti. az ember biológiai, pszichológiai, társadalmi szempontból sokáig változatlanul „működik”. Az elv először a 
geológiai kutatásokban jelent meg (Romaine 2004). 
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A mirandés használatáról igazi közvetlen forrás (pl. mirandai nyelvű írott szöveg) nem áll 

rendelkezésre, mivel a lakosok nagy része még a XX. század elején is analfabéta volt 

(Vasconcelos 1900). Egészen a XIX. századig közvetlen információnk csak néhány középkori 

adománylevélből van, amelyek toponimákat tartalmaznak (Vasconcelos 1900, Manuela Barros 

Ferreira 2001a). Ezek részletes elemzése még várat magára. Cristina Martins szerint az első 

dokumentum, amely a mirandaiak jelenlétére utal, sőt leóni/mirandés szórványok vannak benne, 

1201-ből való (Martins 2005: 47; Junqueria da Vilariça birtokösszeírás). A portugál nyelvű 

Terra de Miranda elnevezés pedig először egy 1296-os adománylevélen bukkant fel: „Incipit 

iudicatum de Vlgoso que est in terra de miranda” (Inquirições de Affonso III, Alves 1997: 2, a 

szöveg: Vasconcelos 1901: 232-234). Érdemes volna további levéltári kutatásokat végezni, 

hiszen Vasconcelos is viszonylag könnyedén talált több forrást (Vasconcelos 1900).  

Szerencsére maradtak fenn metanyelvi leírások, amelyek szerzője a mirandaiak (idegen 

személy számára furcsa vagy „barbár”) beszédéről számol be (pl. Argote 1725, ld. később). 

Ezek a feljegyzések különösen annak tudatában értékesek, hogy a „tanulatlan” emberek nem 

standard nyelvhasználata általában nem része a történelemnek (Milroy–Milroy 2012: 573), 

hiszen a nyelvek leíró nyelvtanai és egyéb tudományos vizsgálatai a standard államnyelvet 

veszik alapul, nem a nem normatív változatokat vagy a kisebbségi nyelveket. A nyelv nagy 

paradoxona, hogy az a helyi társadalmi réteg (nevezetesen a felső középosztály), amelyik tudott 

írni, éppen portugál ajkú volt (vö. Millar 2012: 47). A XX. század közepe tájától azonban 

érdemes volna mirandés feljegyzéseket, magánleveleket keresni23. Mivel az 1950-es évektől 

indult meg egy nagy elvándorlási hullám, lehetséges, hogy egyes migránsok valamiféle ad hoc 

helyesírással készült mirandai nyelven, vagy mirandés-portugál interferenciákat tartalmazó 

változatban írtak haza. Ha ilyen dokumentumok előkerülnének, nehezítené a vizsgálatot, hogy 

a mirandés és a portugál között kevés éles, írásban is feltűnő különbség van, azonban az akkori 

bilingvizmus feltárása szempontjából nagy értéket képviselnének (vö. Nevalainen–Raumolin-

Brunberg 2012: 24). 

 

                                                 
23 Ez egy későbbi kutatás célja lehet. 
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1.2.2. A mirandés és a portugál viszonya történeti szociolingvisztikai megközelítésben 

1.2.2.1. „Aldeia ignobil” 

Miranda területe igen sokáig maradt elszigetelt, ez biztosította a nyelv fennmaradását. Az 

izoláció, a terület etnikai-nyelvi homogeneitása általában elősegíti ezt. Általában így hat a 

terület falusias jellege is, hiszen lehetővé teszi a hagyományos életmód hosszú ideig való 

fenntartását, és nem teszi szükségessé a társadalmi mobilitást (Bartha 1999: 143-144).  

Vasconcelos idézi Jeronymo Cardoso Agiologio Lusitano24 című művét, amely 1666-ban 

keletkezett, a szerző a területnek még ekkori állapotáról is azt írja, hogy „ignobil”, azaz mások 

számára ismeretlen falu (Vasconcelos 1900: 106). Ez azt bizonyítja, hogy a XIII. és a XVII. 

század között nagyrészt „háborítatlanul” élhetett az itteni lakosság. A nyelvcsere először a 

megyeszékhelyen indult meg a modernizáció hatására, majd ugyanez a folyamat vidéken is 

elkezdődött, hasonló okokból. Miranda do Douro település 1286-ban lett vila (a falunál 

jelentősebb, de nem város), 1297-ben pedig előjogokat kapott Dénes királytól, aminek 

következtében a várfalakat is megerősítették. Később I. János király segítette elő azzal Miranda 

fejlődését, hogy vásárokat rendezett, és ide telepítette vazallusait. Vasconcelos szerint ezek az 

emberek nem lehettek iskolázottak, sőt közülük sokan bizonyára analfabéták voltak 

(Vasconcelos 1900: 106). Ebből pedig arra következtethetünk, hogy nem gyakoroltak hatást a 

helyiek nyelvhasználatára, nyelvükkel kapcsolatos attitűdjeire, hiszen „az ő portugál 

változatuk” nem bírt nagyobb presztízzsel, mert nem kapcsolódott hozzá más, nyelven kívüli 

tényező, amely által a vazallusoknak tekintélyük lett volna a mirandaiakkal szemben (vö. Bartha 

1999: 162). Vasconcelos feltételezése szerint ezek a portugál ajkúak hamar asszimilálódtak, 

gyermekeik megtanultak mirandaiul, majd körükben teljes nyelvcsere következett be 

(Vasconcelos 1900: 106).  

Martins egy 1994-es tanulmányában (1994a) Vasconcelos (1900) adatait újraolvasva arra 

jutott, hogy a mirandés a XVII. századig a nyelvterület elszigeteltsége, földrajzi és gazdasági 

marginalitása miatt teljes vitalitásnak örvendhetett, minden (szükséges) nyelvhasználati 

színtéren jelen volt. (Azaz az akkori földművelő-állattenyésztő életmódnak, vásárokban való 

kereskedésnek megfelelő színtereken alakult ki a nyelv használata, illetve a mindennapok 

informális nyelve volt.) Ekkor még Miranda do Douro városában is beszélték, hiszen a város 

                                                 
24 Teljes cím: Agiologio lusitano dos sanctos, e varoens illustres em virtude do Reino de Portugal, e suas 
conquistas: consagrado aos gloriosos S. Vicente, e S. Antonio, insignos patronos desta inclyta cidade Lisboa e a 
seu illustre Cabido Sede Vacante. Azaz a könyvben a luzitán kötődésű szentekről és „nagy” emberekről van szó. 
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képe alig tért el a környező falvakétól (Vasconcelos 1900: 108). Ezt bizonyítja Manoel Severim 

de Faria kanonok 1609-es úti beszámolója is (Vasconcelos 1900: 109-120), amelyben a 

mirandaiak nyelvhasználatáról is ír. Ez a részlet arról tanúskodik, hogy Miranda városában a 

XVII. században még a „furcsa” változat, azaz a mirandés volt használatos, de a korban 

szokásos elitista-purista attitűdről árulkodik, ahogyan a tanultabb portugálok viszonyultak a 

mirandaihoz. „Rosszul beszélnek, ha összehasonlítjuk a ma szokásos nyelvezettel, mert azon 

kívül, hogy néhány régi kifejezést használnak, nagyon gyorsan ejtik a szavakat (…)” (Itinerario 

da jornada que fez o Sr. Manoel Severim de Faria, chantre e conego da Sé de Évora, a Miranda, 

no anno de 1609 idézi Vasconcelos 1900: 109-120) A kanonok szerint az archaizmusok 

használata nem érték, hanem hiba. A gyors beszéd, amelyet még felró a helyieknek, eredhet 

egyszerűen a nyelv idegenségéből is, mert fonológiai tények aligha támasztják alá azt, hogy a 

mirandai beszédtempó gyorsabb lenne a portugálnál (ld. még Carvalho 1957). 

1.2.2.2. A modernizáció következményei 

Miranda 1545-ben nyert városi rangot, és ugyanekkor püspökség jött itt létre (1545. május 22.; 

Vasconcelos 1900: 128). Ennek hatására népességnövekedés következett be, a társadalom 

összetétele és életmódja pedig komplexebb lett, mert műveltebb rétegek települtek be. Eközben 

a kasztíliaiakkal való kereskedelem is megindult, ami újabb nyelvvel eredményezett kontaktust 

a mirandés életében.  

Ha „a jelent használjuk a múlt magyarázatára” (Labov 1972: 274), akkor a diglossziás 

kétnyelvűség Fishman-féle elméletét alkalmazhatjuk a helyi közösség feltételezett nyelvi 

viselkedésének leírására. Fishman, aki a társadalmi kétnyelvűség dimenzióit vizsgálta (1967), 

megkülönböztette a diglossziás és diglosszia nélküli bilingvis helyzetet. A diglosszia mint 

terminus és mint vizsgálati keret Ferguson 1959-es (magyarul: 1975) tanulmánya hatására 

terjedt el. Nála a fogalom azt a helyzetet jelöli, amelyben „egy nyelv két változata egymás 

mellett létezik az egész közösséget átfogóan, és mindkettő meghatározott, külön funkciót tölt 

be” (Ferguson 1959: 291). A két változat egyike az emelkedett (High), jellemzően standard kód, 

amelyet a közösség életében formális színtereken használnak (pl. hivatalokban, iskolákban, 

templomban, stb.). A másik, közönséges (Low) variáns a mindennapi életben, informális 

helyzetekben van jelen. Tágabb értelemben a diglosszia két „külön” nyelv viszonyát is 

jellemezheti. Például Fishman (1967) a kétnyelvűség fogalmát a jelenség pszicholingvisztikai 

aspektusára használja (Bartha 1999: 72), míg a diglosszia két nyelvnek vagy változatnak a 
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társadalmi érintkezésben elfoglalt helyére utal. Azaz létezik kétnyelvűség diglossziával és 

anélkül, valamint diglosszia egy- és többnyelvűségben. A bilingvis, diglossziás helyzetben a 

csoport által beszélt két nyelvhez eltérő szerepek kapcsolódnak (Fishman 1967: 79), a diglosszia 

nélküli bilingvis helyzetben (Fishman 1967: 78) a két nyelv verseng a színterekért. Ha a 

diglosszia kétnyelvűség nélkül lép fel (Fishman 1967: 77), akkor a közösség tagjai egynyelvűek, 

és csak társadalmi szinten van jelen a bilingvizmus (pl. Svájc). Az egynyelvű, diglosszia nélküli 

csoportok pedig igen ritkák.  

A fenti kategóriákat nem csak szinkrón értelemben lehet értelmezni, hanem úgy is, mint 

a nyelvi kontaktusok alakulásának fázisait. A mirandai és a portugál viszonya is változott az 

évszázadok alatt. A mirandést a XVI. századtól egészen a XX. század végéig nem használták 

„emelkedett” változatként, azaz formális színtereken. Az ország más tájairól érkező 

hivatalnokok, egyházi személyek teremtették meg a szükségét annak, hogy a mirandaiak 

formális színtereken is kommunikáljanak. Erre a célra szolgált a portugál. Sok beszélő ebben az 

időben valószínűleg még nem szorult arra, hogy portugálul beszéljen. 

Vasconcelos így ír az 1500-as évek közepére jellemző nyelvi képről: „az új munkaerő, 

amely ellepte Mirandát, nagyrészt rendelkezett bizonyos műveltséggel, ezért ők nem 

ereszkedtek le addig, hogy mirandaiul beszéljenek, sőt ellenkezőleg, közvetlen és közvetett 

módon támadták is a helyieket”25 (Vasconcelos 1900: 131). Ez a feltevés elfogadható, hiszen a 

fent idézett átutazó kanonok is becsmérlően szólt a nyelvről és beszélőiről, amit akkoriban a 

portugálok egyébként nem is tartottak külön nyelvnek, hanem egy rosszul beszélt, paraszti 

változatnak. Ezt támasztja alá egy később, 1725-ben keletkezett grammatika is. D. Jerónimo 

Contador de Argote Regras da língua portugueza ’A portugál nyelv szabályai’ című műve 

szerint a mirandést nem lehet a portugál egy változatának tartani. A szerző nem a nyelv eredetére 

gondol, hanem arra, hogy ezt a „nagyon barbár” kódot mintegy erkölcsi értelemben nem lehet 

a portugálhoz hasonlítani (Argote 1725: 295-296). 

A műveltséghez, modernizációhoz asszociálódó standard portugál, valamint a paraszti 

élethez, analfabetizmushoz kapcsolódó mirandés között (illetve a beszélők között) tehát lassan 

konfliktusok alakultak ki, és megkezdődött a mirandés stigmatizációja. Ezt erősítette az is, hogy 

a mirandai püspök iskolamestereket rendelt Mirandába, akiknek feladata volt a kórus tagjainak 

és a sekrestyéseknek „grammatikát” (írás-olvasást) tanítani. A püspök egy levelében leírja, hogy 

                                                 
25 Az idegen nyelvű idézeteket saját fordításban közlöm. 
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a célja megtisztítani az egyházszolgák nyelvét a hibáktól („vicios da lingoagem”: Vasconcelos 

1900: 132).  

A mirandés-portugál kontaktusa jó példa a nyelvcsere tipikus formájára: egy A nyelv 

monolingvis használatát felváltja egy A-B bilingvis helyzet, és a B nyelv lassan dominanciára 

jut (Romaine 1995: 39-40). A mirandés a XVI-XVII. századra lassanként eltűnt a 

megyeszékhelyről, ahol főként hivatalnokok, kereskedők és egyházi személyek éltek. A városi 

nyelvcseréhez egy tragikus ok is hozzájárulhatott. 1762. május 8-án a kasztíliaiakkal folytatott 

harcban felrobbant a mirandai vár, és a lakosság egynegyede (kb. 400 fő) életét vesztette. 

Amikor 1780-ban a püspök visszatért az újjáépített városba, már nem talált mirandai nyelvű 

beszélőket (Merlan 2009: 65).  

1.2.2.3. A vidék modernizációja 

A stigmatizáció erősödésével a falusi lakosság körében is kezdett meginogni az addig stabil 

diglosszia: kezdték maguk is leértékelni nyelvüket, ez pedig táptalajt biztosított a később 

nyelvcseréhez vezető döntéseknek. Santos (1967: 127) még azt tapasztalta, hogy „még mindenki 

a régi dialektust [ti. mirandést] beszéli, az idősektől a gyermekekig. A kicsik a szüleiktől és a 

többi családtagtól sajátítják el, és helyesen használják a falubeliekkel folytatott 

beszélgetésekben, az iskola elvégzése után pedig továbbra is ez marad az élő nyelvváltozatuk”. 

Ez a helyzet azonban gyorsan megváltozott. Már az 1950-es években megindult a mirandést 

beszélők számának csökkenése. Ennek egyik oka az, hogy ekkoriban sokan távoztak vidékről 

vagy a portugál nagyvárosokba (Lisszabon, Porto, stb.), vagy külföldre (Franciaország, 

Luxemburg, Brazília, Kanada). 

A demográfiai változások mellett a nyelv presztízsének csökkenése is a nyelvcserét 

erősítette. Ennek oka egyrészt a vízierőművek építése volt. Picote, Sendim és Miranda mellett 

óriási gátak készültek a Douro folyón, a munkálatokhoz pedig szakképzett munkaerőre volt 

szükség, ez pedig portugál nyelvű területekről érkezett. Akárcsak négyszáz évvel korábban, 

most is konfliktus alakult ki az „emelkedett” változatot beszélő, nagyobb presztízsű (hiszen 

műveltebb, magasabb jövedelmű, mobilisabb emberek által beszélt) portugál és az egyszerű 

földművesek charra-ja, azaz a mirandés között. Az idősebb helyiek máig emlékeznek arra, hogy 

a portugál munkások gúnyolták a mirandai beszélőket. Emiatt sok szülő már azt tartotta 

fontosnak, hogy gyermeke tökéletesen elsajátítsa a portugált.  
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Néhányan arról számolnak be, hogy még az 1980-as években is tiltották az iskolákban, 

hogy a diákok mirandaiul megszólaljanak. A mirandait (purista ideológiák jegyében) gátnak 

tartották a (szerintük) tiszta, szabályos portugál elsajátításában, emellett erős stigmatizáció volt 

tapasztalható. A nyelvet gyakran nyelven kívüli tényekkel hozták összefüggésbe, így a 

mindenkori beszélők társadalmi hátterére, sőt személyiségére utaló jegynek is vették (Kiss 

2003: 224)26. 

Amadeu Ferreira, mirandai származású, Lisszabonban élő fordító, költő, egyetemi tanár, 

jogász így beszélt erről egy személyes interjúban: „Vicceltek, gúnyolódtak azzal a ténnyel, hogy 

a mirandaiak mirandaiul beszéltek, azt mondván: ez a népség nagyon visszamaradott, 

műveletlen, még csak beszélni sem tud. (…) Ez még ma is megtörténik, mert az emberek meg 

vannak arról győződve (ezt a tudatlanságot próbáljuk mi eloszlatni), hogy a mirandaiak rosszul 

beszélt portugált használnak, miközben ők egy önálló nyelvet beszélnek. (…) Az ideológia 

szerint az, aki nem beszél portugálul, nem portugál, sőt, nem intelligens, analfabéta.” 

A televízió megjelenése szintén újabb csapást mért a mirandés presztízsére, hiszen csak 

portugál adás volt elérhető. (Ez máig így van.) Így lassan jelentőségüket vesztették azok a 

tényezők, amelyek korábban még a mirandai nyelv fennmaradását szolgálták. A terület már nem 

volt teljesen elszigetelt, lassan kiépült az úthálózata, vasúti közlekedése, vesztett vidékies 

jellegéből, a mezőgazdaság mellett újabb megélhetési formák jelentek meg, az iskoláztatás 

szélesebb körben vált kötelezővé (az iskolákban pedig stigmatizálták a mirandai beszédet), 

megjelent az elektronikus média, később pedig felélénkült a turizmus (vö. Merlan 2009: 67-71). 

Összefoglalva, a mirandés története is jó példa arra, hogy a nyelvcserét sokszor gazdasági 

tényezők idézik elő (Gal 1979). A régi megélhetési formák megszűnésével a mirandai 

mezőgazdasághoz a múlt és a társadalmi mobilitás akadálya asszociálódott, a társadalmi 

hálózatok pedig a nagyobb presztízsű nyelvet kezdték közvetíteni. 

1.2.3. A mirandaiak attitűdjeinek változása 

Ha történetiségben vizsgáljuk a mirandaiaknak a saját nyelvükkel kapcsolatos hozzáállását, 

világos összefüggés mutatkozik a többségi beszélőktől eredő stigmatizáció mértéke és a 

nyelvcsere haladása között. A folyamat fázisainak leírására Kiss Jenő megállapításait 

adaptálom. Kiss a Magyar dialektológia című tankönyv nyelvjárási attitűdökről szóló 

fejezetében (Kiss 2003: 219-229) leírja a magyar dialektusokhoz való viszonyulás és a 

                                                 
26 Herder óta gyakori ideológiai képződmény egyenlőséget vonni a nyelv és a beszélőközösség közé. 
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dialektushasználat összefüggéseit, azok történeti alakulását, négy időbeli fázist elkülönítve. 

Ugyan Kiss nyelvjárási beszélőknek a saját változatukhoz (és a köznyelvhez) fűződő viszonyát 

elemzi, megfigyelése mutatis mutandis a mirandaira is alkalmazható. Módszerem jogosságát 

igazolja, hogy a kisebbségi nyelvek és a nyelvjárások sokszor hasonló státusszal, közösségi 

funkciókkal bírnak. Kiss a fázisokat kettős névvel látja el, utalva a beszélők attitűdjeire és ebből 

eredő magatartására.  

1.2.3.1. Semleges-távolságtartó  

Eleinte a mirandaiak semlegesen viszonyultak nyelvükhöz, az egy adott és problémátlan dolog 

volt számukra. Csupán azzal lehettek tisztában, hogy a portugál egy másik kód (nyelv/változat). 

Ez a XVI. századig így volt.  

1.2.3.2. Ellenszenvező-védekező  

Míg másutt ez a fázis a XX. században jelentkezett a nyelvjárások életében, addig a mirandaiak 

körében már a XVI. században megkezdődött. A portugálok lenézték a kisebbségi csoportot 

„furcsa”, „műveletlen” nyelvhasználata miatt, ez pedig elindította a belső stigmatizációt és a 

számára gyakran hátrányos intézkedéseket. Védekezésként gúnyolni kezdték azt, aki közülük 

„portugálosan” beszélt (Martins 1997). José Leite de Vasconcelos 1900 körül megfigyelte, hogy 

a mirandaiak nevetségesnek érzik saját nyelvüket, és igyekszenek egy kicsit „grave” módon 

(portugálosan) beszélni, még ha az ellenszenves is számukra (Vasconcelos 1900: 157-8). Ez 

jelzi a nyelvcsere kezdetét.  

1.2.3.3. Szégyenlő-önfeladó  

E szakasz fő jellemzője az, hogy „a nyelvjárási beszélők széles tömegei szégyellik 

nyelvjárásukat” (Kiss 2003: 220). Ez igaz a mirandaiakra is. Idegenek jelenlétében igyekeztek 

kerülni nyelvük használatát, sőt esetenként le is tagadták annak ismeretét, illetve negatív 

kijelentéseket tettek róla, pl. „a portugálban nincs annyi káromkodás, mint a mirandaiban” 

(Martins 1997). Ez összefügg a modernizációval, főként a (standard portugált közvetítő) 

televízió megjelenésével. Emellett ismét sok iskolázott portugál érkezett a területre, a 

mirandaiak körében pedig megindult a tömeges elvándorlás. Emiatt fellazultak a közösségi 

kapcsolatok, és a generációk közötti nyelvátadás folytonossága sem volt biztosított többé. Így 

beszél erről egy mirandai származású értelmiségi: „A nagymama [az adatközlő anyósa] úgy 

tekinti a mirandait, mint mindig is: az ő nyelve, amit évszázadokon keresztül egy 

visszamaradott, rosszul beszélt változatnak tartottak, ezt nagyon nehéz leküzdeni. 
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Természetesen mirandaiul beszél mindenkivel, bár idegenek előtt erőfeszítéseket tesz, hogy 

portugálul beszéljen.”  

1.2.3.4. Kiegyensúlyozó-funkcióelkülönítő  

Főként az értelmiség körében, a mirandai törvény megszületése óta van jelen az a törekvés, 

amely a balansz kétnyelvűség fenntartását támogatja, diglossziával. Kiss Jenő szerint ez a 

falusiakkal kapcsolatos negatív vélemények fokozatos eltűnésével is összefügg (2003: 222). 

 

2. A mirandai nyelvű írásbeliség története 

Ahogyan már szó volt róla, a mirandés sokáig nem rendelkezett írott hagyománnyal; a széles 

rétegek számára egészen a XX. század második feléig ismeretlen volt az írás-olvasás. Jól jelzi 

a helyzete, hogy a normatív ortográfia megjelenésére 1999-ig kellett várni (Convenção…). A 

XIX. század utolsó éveiben születtek az első írott szövegek, de még ekkor sem mirandaiak 

tollából. Az első mirandés szöveg 1882 júniusában jelent meg az El folklore andaluz című újság 

hasábjain. Ez egy népi legenda volt (címe: Cristo i San Pedro, azaz Krisztus és Szent Péter), de 

nem más közölte, mint José Leite de Vasconcelos, egy portugál filológus. A nyelv újabb 

paradoxona (azon kívül, hogy a helyi írástudók portugálok voltak) az, hogy az írásbeli 

hagyomány megalapítója és az első művek írója nem anyanyelvi beszélő volt. Vasconcelos 

portugál költők verseit fordította mirandaira, és maga is publikált saját költeményeket (1901). 

1895-ben született az első bibliafordítás: Bernardo Fernandes Monteiro a Revista de Educação 

e Ensino című oktatási lapban jelentette meg a négy evangélium mirandés változatát 

(Vasconcelos 1901). A korszak irodalma nagyrészt fordításokból állt (Ferreira 2003a: 99). 

Ennek az is oka, hogy az „írástudók” fontos, kulturális értelemben referenciaként szolgáló 

szövegek átültetésével kívánták manifesztálni a nyelv „képességeit”, illetve így kívánták pótolni 

a „nagy” műveket. Vasconcelos azt is hozzátette, hogy egy kihalás által fenyegetett nyelvet az 

irodalma tarthat meg az utókor emlékezetében, ezért kell művelni a dokumentáció eme művészi 

formáját (1901: 81-82).  

2.1. Eredeti művek 

1938-ban jelent meg az első „autochton” mirandai irodalmi mű: egy színdarab Saias ’Szoknyák’ 

címmel. Szerzője Alfredo Cortez volt, akinek más munkáiban is megjelennek regionalista 

törekvések. Ahogyan ő fogalmaz összegyűjtött műveinek kötetében, „Miranda népének 

művészi értelmezését” (Cortez 1992: 539) kívánta adni. Amadeu Ferreira szerint ebben a 
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darabban a nyelvi hűség a művészi érték rovására ment, ezért meg is bukott az előadás (Fereira 

2003: 101). Nagyobb figyelmet érdemel Francisco Garrido Brandão Sturiano e Marcolfa című 

darabja, amely négy nyelven íródott. Egyik főszereplője, Sturiano egy borkereskedő, aki galego 

nyelven beszél, felesége (Albernó) portugálul kommunikál, míg két másik személy (Marcolfa 

és Jacó) mirandaiul beszél (Barros Ferreira 1999: 134, Amadeu Ferreira 2003a: 101). Érdekes, 

hogy Brandão egy XIX. század végén élt földműves volt, akiről a korábbi gondolatok 

értelmében még az írástudást sem feltételezhettük volna. Ezért felmerülhet, hogy gazdag 

(legalábbis) szóbeli irodalmi hagyomány élhetett a területen. A legérdekesebb kérdés a szöveg 

többnyelvűsége. A darabban a kódváltás egyénhez kötődik: a szereplők csak egy-egy nyelven 

beszélnek, azonban nem tudni, hogy a szerző a valóságra támaszkodott-e, azaz valóban így 

zajlott-e korábban a kommunikáció az észak-portugál határvidéken. Anipa (2012: 181) felhívja 

a figyelmet arra, hogy bizonyos esetekben a szépirodalom szolgálhat szociolingvisztikai 

információval, azaz a fiktív szereplők nyelvhasználatából a valós helyzetre is lehet 

következtetni.  

2.2. 1941-1996-ig: sporadikus nyelvművelő törekvések 

Ferreira (2003: 102) szerint ez a mirandai irodalom születésének időszaka volt. Különösen 

António Maria Mourinho-t kell kiemelni, aki a népi kultúrával szembeni érdektelenség ellen 

küzdve, valamint a helyi beszélők érzékenyítése céljából a tudományos vizsgálatain (pl. 

etimológiai kutatások) kívül verseket is írt. 1961-ben jelent meg az országos sikert aratott 

Nuossa alma nuossa tierra című kötete, amely a mirandai vidéket dicsérő verseket tartalmaz. 

Saját művei mellett népköltészeti gyűjtéseket is végzett, 1982-től 1995-ig a helyi múzeum 

(Museu de Terras de Miranda) igazgatójaként27 pedig anekdotákat, közmondásokat is 

feljegyzett. 

2.3. 1996-2003: revitalizációs célú irodalom 

Ebben az időszakban az elszigetelt nyelvművelő törekvések szervezett nyelvmentő akciókká 

alakultak. A helyi értelmiség az irodalmat is a mirandés revitalizációjának szolgálatába állította. 

Egyrészt így alakult a nyelv korpusza, új szókincsterületeket dolgoztak ki, másrészt pedig az 

irodalmi művek a nyelv presztízsét is növelték, hiszen megmutatták, hogy a mirandés „képes” 

a munka és a család nyelvén túl más funkciókat betölteni. Eleinte csak versek születtek, 

amelyekhez gyakran csatlakozott mirandés-portugál szószedet (pl. Fernandes 1995). Egyre több 

                                                 
27 1943. március 3-án ő beszélt először a portugál rádióban mirandai nyelven (Fernandes 2003: 29). 
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népmesékből, gyermekeknek szóló színdarabokból, versekből álló antológia is napvilágot látott 

ebben az időben (pl. Alves 2000a, Carlos Ferreira 2002a, b) A 2000-es évek elejétől újság 

(pontosabban egy melléklet, az L Cartolica) is megjelenik mirandai nyelven. A helyi iskola 

folyóiratának néhány oldala a kisebbségi nyelven írt cikkeket tartalmaz.  

2.4. Amadeu Ferreira 

Amadeu Ferreira jogász, tanár, költő, fordító szinte egyedül képviseli a modern mirandai 

irodalmat, amelynek célja már nem (csak) a nyelvművelés, hanem „önmagában” hordoz 

esztétikai értéket. Ferreira 1999 óta közöl rendszeresen verseket különböző álneveken 

(leggyakoribb a Fracisco Niebro), több kötete is megjelent, 2011-ben pedig publikálta az első 

mirandai nyelvű regényt (La bouba de la tenerie címmel, a könyv portugál változata a Tempo 

de fogo ’A tűz korszaka’ címet viseli). Írói munkássága teremti meg a mirandés magasirodalmat, 

amely utat nyit ahhoz, hogy a nyelvnek „emelkedett” használati körei is kialakulhassanak. 

Ferreira néhány nyelvésszel, filológussal, tanárral együtt olyan kezdeményezéseket indított, 

amelyek révén mind a helyi értelmiség, mind a hétköznapi beszélők értékként kezdenek 

tekinteni a mirandésre. Egyszerre vesz részt a revitalizáció jogi és technikai munkálataiban, 

fordít (például az Asterix, a négy evangélium vagy a teljes nemzeti eposz, a Luziadák átültetése 

fűződik a nevéhez), blogot vezet Froles mirandesas ’Mirandai virágok’ címmel28, vagy éppen 

irodalmi maratont szervez, mint 2012 augusztusában Sendim-ben. Érdemei mellett szólni kell 

arról is, hogy erős vezetői személyiségével, óriási munkabírásával talán túlzottan centralizálja a 

nyelvápoló tevékenységeket, és bármiféle akadályoztatása esetén nem biztosított a 

programjainak továbbvitele. 

 

3. A korábbi és mai szakirodalom kritikai értékelése 

Ahogyan a szépirodalom, a mirandai nyelvvel való foglalkozás is új keletű. A XX. század 

közepéig nem is nyelvészek, hanem polihisztor filológusok, „írástudók” foglalkoztak vele. Ezek 

a leírások nem nélkülözik a rendszeres, pontos leírás igényét. Szerzőik alapos megfigyeléseinek, 

pozitivista igényeinek köszönhetően máig hasznosítható tudásanyagot halmoztak fel, sőt 

sokoldalúságuk hozzájárult ahhoz, hogy a nyelv presztízse növekedjen, irodalma gyarapodjon. 

(Sokszor ők ma is hivatkozási pontként szolgálnak a nyelv „potenciáljának” legitimálására. Itt 

                                                 
28 www.frolesmirandesas.blogspot.com  
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főként António Maria Mourinho személyére utalok, akinek azóta levéltár és könyvtár viseli a 

nevét, kutatásaira pedig a nyelvi törvényjavaslat benyújtói is hivatkoztak.)  

Az alábbi áttekintés egyrészt praktikus megfontolásokat szolgál: a későbbiekben nem kell 

részletesebb ismertetést, magyarázatot fűznöm az egyes művekre való utalásnál. Ezen kívül a 

szépirodalom mellett érdemes tárgyalni a nyelvvel kapcsolatos tudományos gondolkodás 

(beleértve a tudományos művekben megfigyelhető nyelvideológiák) alakulását is. 1898-ban 

jelent meg az első tudományos igényű nyelvleírás Albino Moraes Ferreira: O Dialecto 

mirandez), bár azóta ezt sokan kritizálták, pl. Vasconcelos (1900).  

3.1. José Leite de Vasconcelos: Estudos de philologia mirandesa (1900/1901) 

1900-ban és 1901-ben látott napvilágot a máig legfontosabb munka a nyelvről: Vasconcelos 

kétkötetes könyve, az Estudos de philologia mirandesa ’Mirandés filológiai tanulmányok’. 

Ebben olvasható az azóta is sokat idézett mondat: „língua do campo, do lar, do trabalho e do 

amor” (1900: 12), azaz a mirandés „a mező, az otthon, a munka és a szerelem nyelve”. 

Vasconcelos egyetemistaként szerzett tudomást arról, hogy egy porto-i diáktársának anyanyelve 

nem a portugál, hanem valami más, amit a fiú maga is csak a pásztorok csúnya 

nyelvváltozatának tartott (1900: 3-11). Vasconcelos volt az első (ismert) személy, aki 

bizonyította, hogy a mirandés nem charra, azaz értéktelen dialektus, hanem egy portugáltól 

különböző újlatin nyelv. Azzal igazolta a mirandés „létjogosultságát”, hogy megmutatta: 

szabályos nyelvtana van, amely a latinból ered. A diák is meglepődött, hogy „Ifanes 

veteményesei között egy ilyen szabályos nyelv terem” (Vasconcelos 1900: 11). Vasconcelos 

széles körű kutatásokat folytatott az etimológiától a szókincsen át a hangtanig; helyesírási 

rendszert javasolt, verset írt mirandaiul, kutatta a népköltészetet, de még vulgáris latin 

sírfeliratokat is talált. 

Vasconcelos „fedezte fel” ezt a nyelvet, és ő tette le a nyelvi tervezés alapköveit korpusz- 

és presztízsalakító tevékenységével. Hangsúlyozta a mirandés latin eredetét, hiszen ez a korban 

legitimációs eszköz volt. Könyve bevezetőjében is leszögezte, hogy bár sokan azt hiszik, nem 

érdemes a mirandéssel foglalkozni, hiszen egy elhagyatott vidék rusztikus nyelve (Vasconcelos 

1900: XI), a latin e „mostohalánya” megérdemli a figyelmet sajátos nyelvtani és szókincsbeli 

képződményei miatt. Mintha a filológus a nyelvek virtuális egyenlőségének elvét követte volna. 

Ahol a nyelv pejoratív megnevezéseit vagy a vidéket becsmérlő véleményeket idézi, siet 

leszögezni, hogy ezeket ő pusztán tudományos céllal rögzíti. Azaz valószínűleg Vasconcelos is 
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arra alapozta vizsgálatát, hogy a nyelvek között nem strukturális, hanem politikai-kulturális 

értelemben van különbség (pl. 1900: 105-106). Sok terepkutatást is végzett, például sok interjút 

és megfigyelést készített, bár sajnos, ezek eredményeit csak a nyelv leírása céljából dolgozta 

fel, nyelvhasználati szempontból nem. Könyve tehát a mirandaiak számára fontos hivatkozási 

pont, sőt a nyelvvédő harcok legitimációs forrása. A kutatók számára pedig hasznos grammatika 

és kortárs emlék a XX. század eleji nyelvállapotról, antológiája pedig a régebbi népi irodalom 

megismerését segíti. 

3.2. António Maria Mourinho 

Ahogyan már említettem, ez a művelt pap az etimológiai, dialektológiai vizsgálatok mellett 

irodalmi tevékenységet végzett, tehát munkái szintén fontos források. Azonban néhol erős 

kritikával kell szemlélni ezeket, mert tartalmazhatnak „szubjektív”, tudományos értelemben29 

nem informatív megállapításokat. Például az etimológiai vizsgálatai elején megjegyzi, hogy 

„Miranda lakossága nyelvhasználatában és életvitelében is parasztos, elmaradott, gondolkodás- 

és életmódja egyszerű, vérmérsékletét tekintve pedig általában flegmatikus, tartózkodó és egy 

kicsit egoista” (Mourinho 1944: 329). Ez a néplélektani leírás néhol magyarázatul szolgál a 

nyelv jellemzőihez is. Mourinho írásait etimológiai fejtegetések, az akkori (XX. század közepi) 

nyelvállapot leírása és a népköltészeti, valamint szólásgyűjtemény teszi értékessé. 

3.3. A specializáltabb vizsgálatok 

Az 1960-as években jelentek meg a tudományos módszereket alkalmazó tanulmányok, amelyek 

jellemzően egy-egy részterületet vizsgáltak alaposabban. Ilyen például Sletsjøe (1967) La 

position du mirandais című munkája, amely az első idegen nyelvű írás a nyelvről (annak határ 

menti pozíciójáról). Santos hasonló témával foglalkozó, több portugál határ menti nyelvet 

feldolgozó cikkében is nagyobb rész szól a mirandésről (1967). José Herculano de Carvalho 

pedig részletes mirandai fonológiát (1957) írt, valamint megvizsgálta a nyelv eredetét (1964). 

Carvalho fonológiája az első tudományos monográfia a mirandésről. E könyvek objektív, 

kívülálló, szakosodott leírások, amelyek elmélyítették a nyelvről alkotott ismereteket, és 

ösztönözték a további precíz kutatásokat. 

3.4. A mirandai értelmiség és a „GELM” 

A 90-es évekre a nyelv leírása és történeti vizsgálata helyett a szociolingvisztikai helyzet 

feltárása került a középpontba, a szervezett revitalizáció részeként. 1994-ben a Lisszaboni 

                                                 
29 Itt nem térek ki a tudományos fogalmának meghatározására. 
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Egyetem Nyelvészeti Központja30 nyelvészekből és mirandés anyanyelvű értelmiségiekből álló 

kutatócsoportot szervezett (GELM, vö. Martins 2005). Ennek célja elsősorban a normativizáció 

volt, munkájuk eredménye az 1999-ben elkészült helyesírási szabályzat, valamint számos 

tanulmány és egy (mára már nem működő) honlap31, amelyen a nyelvvel kapcsolatos addigi 

ismereteket gyűjtötték össze. 2010 óta nem hallani a nyelvészcsoportról, de kutatásaik 

kétségkívül sok eredményt hoztak, és komoly szerepük volt a helyi beszélők attitűdjeinek 

alakulásában. A honlap pedig példát adott a későbbi blogirodalom megindulásához. A GELM 

tagja volt Cristina Martins, az első, nemzetközi szociolingvisztikai hivatkozásokkal ellátott 

tanulmányok (1994a, b, 1997, 2008) szerzője, aki terepkutatásai alapján írta le a nyelv aktuális 

helyzetét. Manuela Barros Ferreira (1999, 2000, 2001a, b) kutatásai pedig azért fontosak, mert 

sokat közülük nemzetközi konferenciákon és tanulmánykötetekben mutatott be. Amadeu 

Ferreira szintén a mirandai nyelv helyzetére irányította a külföldi nyelvészek figyelmét azzal, 

hogy előadást tartott az EBLUL és más európai nyelvi jogi szervezetek képviselőinek 

részvételével zajló konferenciákon32.  

3.5. José Francisco Fernandes 

A nyelv tudományos vizsgálata egyre szigorúbb módszertani elveken alapul, de előfordulnak 

olyan munkák is, amelyek szerzői polihisztor „írástudók”, akik nyelvük és szülőföldjük 

„dicsőségére” írnak verseket, tudományos ismeretterjesztő cikkeket. Fernandes korábban is 

publikált cikkeket a Mensageiro de Bragança című lapban, de 2000 után jelentek meg könyvei 

(pl. 2001, 2003). Egyiknek előszavában így írnak róla: „Palaçoulo falu neves szülötte, aki annyi 

dicsőséget adott földjének és a mirandai irodalomnak” (2003: 9). Fernandes egy ismert 

lokálpatrióta, aki bár az amatőrnél jóval avatottabb, a nyelvet és Mirandát alaposan ismeri, a 

mirandésről szóló fejtegetései néhol tévesek, illetve könyveiben nem különíti el a 

„tudományosnak” szánt leírást és a nyelvet dicsőítő verseket. Belekóstol etnográfiai, történeti, 

földrajzi, archeológiai, grammatikai kérdésekbe, közöl anekdotákat, helytörténeti adalékokat, 

de van olyan kötete, amelyben Miranda minden településének szentel egy verset (2002b). 

                                                 
30 Centro de Linguística da Universidade de Lisboa; http://www.clul.ul.pt/ A GELM általam később hivatkozott 
tagjai pl. Ivo Castro, Manuela Barros Ferreira, Rita Marquilhas, Cristina Martins, Domingos Raposo. 
31 http://mirandes.no.sapo.pt  
32 Pl. 2002. április 25-28. között zajlott egy nyelvi enklávékról szóló konferencia: 
http://www.ciemen.org/mercator/vsimposi-gb.htm  
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Fernandes házi múzeuma felbecsülhetetlen értékű etnográfiai gyűjtemény, írásait azonban 

inkább a nyelvideológiák természetének vizsgálatakor lehet hasznosítani. 

3.6. Moisés Pires 

A papként latint, ógörögöt és portugált tanító filológusnak köszönhető a mirandés-portugál 

nyomtatott szótár (2004), valamint a posztumusz megjelent grammatika (2009). Utóbbinak 

előszava elárulja, hogy a szerző nem csak a leírás szándékával dolgozott. Célja volt az is, hogy 

a helyi beszélők nyelvi tudatosságát erősítse; megdöntse azt a stigmát, amely szerint ez a nyelv 

a visszamaradottság jelképe volna (2009: 11-12). Az attitűdformálás néha túlzásokra is 

ragadtatja: egy helyen közli, hogy a mirandés annyira „tiszta” nyelv (ti. kevés jövevényelem 

van a szókészletében), hogy még a portugálnál is tisztább és eredetibb (Pires 2009: 13). Ezért 

ez a mű is számot tarthat a nyelvideológiák működését vizsgálók érdeklődésére (amellett, hogy 

a nyelvtani leírása természetesen precíz és értékes). 

3.7. A nemzetközi érdeklődés növekedése a mirandés iránt 

2009-ben két külföldi szerző is írt monográfiát a nyelv helyzetéről (Merlan 2009, Cahen 2009), 

de még egy japán nyelvész is folytatott terepkutatásokat (Terao 2010). E művek évekig végzett 

precíz vizsgálatok eredményei, ezért megállapításaikra, statisztikai adataikra (főként Merlan 

esetében) referenciaként lehet tekinteni. A 2000-es évektől a Ianua, újlatin kisebbségi 

nyelvekkel foglalkozó folyóirat33 rendszeresen közöl cikkeket a mirandésről (pl. Ceolin 2002). 

Részletesebb, elemzési problémákat is felvető leíró nyelvtan, vagy egy-egy grammatikai 

jelenséget alaposabban tárgyaló tanulmány még nem látott napvilágot, csak kontrasztív leírások 

vannak, amelyek a mirandés, a portugál, az asztúriai (-leóni) és a kasztíliai összevetésével 

foglalkoznak (Czopek 2008, Ceolin 2002). 2013-ban két doktori értekezés is megjelent: Bautista 

a nyelv történetéről és a szóképzési folyamatokról védte meg munkáját34 a madridi egyetemen, 

Alves pedig bemutatta az első mirandés nyelvű doktori dolgozatot35. A mirandésről még 

Spolsky nyelvpolitikai könyvében is szó van: Portugália egynyelvűségi képéről szólva említi 

meg a mirandést, és ad a helyzetéről egy rövid, pontos leírást (2004: 140). A mirandés a világ 

nyelveinek katalógusában, az Ethnologue-ban is szerepel, és az európai kisebbségi nyelveket 

felmérő Euromosaic36 kutatás is kiterjedt rá.  

                                                 
33 A cikkek elérhetők itt: http://www.romaniaminor.net/bemvindo.htm  
34 Disszertációja itt elérhető: http://eprints.ucm.es/23981/1/T35037.pdf  
35 Erről nem lehet másutt olvasni, csak Sendim falu nyári programjainak plakátján. 
36 http://www.uoc.edu/euromosaic/web/homect/index2.html Sajnos, tárgyi tévedésekkel. 
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III. A mirandés mint újlatin nyelv 

1. Bevezető 

A mirandést mind ez idáig következetesen (asztúr)leóni eredetű, önálló, a portugálhoz nem 

tartozó nyelvnek neveztem, azonban besorolásának indokait még nem fejtettem ki. Itt először 

strukturális szempontból helyezem el az ibériai nyelvek között, másrészt megvizsgálom a nyelv-

dialektus distinkció belső és külső nyelvészeti érveit. Az itt felvetett nyelvi és nyelven kívüli 

problémák a mirandai identitáskonfliktusok alapjait jelentik, és bizonyos nyelvideológiák 

alapjait is képezik. Ezért ezekre később rendszeresen visszautalok. Hasonlóan fontos bemutatni 

a nyelv belső (területi, stilisztikai) változatosságát, amelynek szerepe van a beszélőközösség 

belső kapcsolatrendszerének, a csoport struktúrájának kialakulásában, a standard változat 

kiválasztásának pedig többek között az oktatásban van jelentősége. Mivel a nyelv leírása és a 

bilingvizmus nyelvi aspektusai nem tárgyai a dolgozatomnak, a mirandés fonológiai, 

grammatikai, pragmatikai jellemzését a függelékben, összehasonlító táblázatokban közlöm. Itt 

azokra a strukturális jellemzőkre koncentrálok, amelyek a csoport identitását, státuszát, 

presztízsét befolyásolták-befolyásolják. 

 

2. A mirandés az ibér dialektuskontinuumban  

2.1. Konvergencia és divergencia 

Bár a mirandés biztosan asztúrleóni eredetű, önkényes volna meghatározni a mirandés és a leóni 

szétfejlődésének, a mirandés önállósulásának idejét. Ugyanis az ibériai nyelvek (sőt általában a 

nyugati újlatin nyelvek) egy dialektuskontinuumot alkotnak. Ezt illusztrálja a mellékletben 

található térkép (13. ábra), és a függelékben közlök szövegmutatványokat és táblázatokat, 

amelyek a nyelv struktúráját mutatják be. E nyelvek között az izoglosszák nem élesek, és 

némelyik túlnyúlik a politikai (ország- vagy régió)határokon. Azaz az ibériai területen, főként 

annak északi felén a vulgáris latin utódváltozatai között nem alakultak ki markáns határok (vö. 

Berta 2008), máig nagy mértékű a (különben nehezen definiálható és mérhető) kölcsönös 

érthetőség. Így a mirandés belesimul a nyelvi környezetbe, azaz az ibériai nyelvek 

dialektuskontinuumába (Hamers‒Blanc 2004: 274): vannak a galegóval, az asztúrleónival, a 

kasztíliaival közös vonásai, más jelenségek terén pedig „folytatása” az északkeleti portugál 

dialektusnak. Ez meghatározó mozzanat a nyelv és a beszélőközösség identitásán is érződik. 
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Ami a történeti folyamatokat illeti, véleményem szerint, mivel a mirandés a XVI. 

századig csak leóni befolyás alatt állt, legalább a XVI. századig strukturális értelemben nem 

célszerű önállónak tekinteni. Eddig a földrajzi izoláció miatt nem vagy alig érintette a portugál 

hatása. A szétválás talán ezután indulhatott meg, de kérdéses, hogy azok között a jegyek között, 

amelyekben a mirandés eltér az asztúrleónitól, mennyi az „önálló” elem, amely csak a 

mirandaiban alakult ki. Úgy vélem, hogy a mirandés-leóni divergencia elsősorban a portugál 

hatásának tulajdonítható. Vagyis a mirandés-leóni divergencia és a későbbi, mirandés-portugál 

bilingvizmusból eredő konvergencia nem két külön fázisban valósult meg, hanem ugyanannak 

a jelenségnek két aspektusát érthetjük alatta. A diglossziás kétnyelvűség hatására a mirandaiban 

egyre több kölcsönzött szerkezeti és lexikális elem jelent meg, így a mirandés egyszerre 

hordozza a kétféle forrásra visszavezethető elemeket. Azaz, kizárólag értéksemleges, leíró 

értelemben egy kevert kontaktusváltozatnak lehet tekinteni. Helyzete ebben a tekintetben 

hasonlít például a traszjankához, amely szintén két rokon nyelv, a belarusz és az orosz 

egybeolvadásából kialakult alacsony presztízsű, az orosszal diglossziás bilingvizmusban 

használt nyelv (Huszár 2009).  

2.2. Nyelv és dialektus problémája 

Haugen hangsúlyozza, hogy köznapi értelemben reflektálatlanul használjuk a dialektus szót 

(1966a). Az egyes jelentésekben az a közös, hogy általában utalnak az alá-fölérendeltségre: „X 

az Y-nak a dialektusa”, „Y-nak X és Z a dialektusa” (Haugen 1966a: 923). A mirandést sokáig 

a köznapi és tudományos gondolkodásban is portugál dialektusnak tekintették (Pidal 1906: 128, 

Vasconcelos 1900). A terminológiai bizonytalanságok mögött gyakran a grammatikus negatív 

attitűdjei érződnek. Példa erre D. Jerónimo Contador de Argote 1725-ben keletkezett, korábban 

említett Regras da língua Portugueza (A portugál nyelv szabályai) című nyelvtana. Argote 

szerint a mirandait (és más hasonló nyelveket/változatokat) nem lehet a portugál dialektusának 

tekinteni, mert „nagyon barbár” kódok, csak a parasztok beszélik ezeket (Argote 1725: 295-6). 

Bár a mirandai történetesen valóban nem portugál dialektus, e kijelentés mögött az a 

homogenista, standardista ideológia húzódhat meg, amely szerint a standard a szép, fejlett, 

nyelvileg magasabb rendű változat (vö. Lanstyák 2009: 33), míg az attól jelentősen eltérő 

„barbár” kódok a nyelvi egységet veszélyeztetik, nyelvileg alacsonyabb rendűek (Lanstyák 

2009: 37).  
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A leíró munkákban is sok a bizonytalanság. Vasconcelos társdialektusnak nevezte a 

mirandést (co-dialecto, Vasconcelos 1900, vö. Cintra 1971: 85-87), mert olyan kód, amely 

„grammatikai tulajdonságait tekintve a portugálhoz közelít”, „mégsem olyan szoros 

kapcsolatban áll vele, hogy a nemzeti irodalmi nyelvvel egyenlőnek tekinthessük”. Paiva Boléo, 

a portugál nyelvföldrajzi vizsgálatok úttörője azokat a kódokat tartotta dialektusnak, amelyek a 

leóni nyelvhez tartoznak, ezért csak részleges a kölcsönös érthetőségük a portugállal, de 

használati területük a portugál közigazgatási határokon belül található (Boléo 1959). A Vázquez 

Cuesta‒Luz-féle portugál nyelvtan pedig a határ menti nyelvváltozat kategóriájába sorolja a 

mirandést, amellyel a kontaktusjelleget hangsúlyozza (linguagens fronteiriças, Vázquez 

Cuesta‒Luz 1961).  

Cintra dialektológiai művében olvasható először a mirandaival kapcsolatban, hogy a 

nyelvi kódok nyelvként vagy dialektusként való besorolása nem nyelvészeti kategóriákon 

alapul: „nyelv és dialektus között szoros értelemben vett nyelvészeti különbségek nem léteznek” 

(Cintra 1971: 482-483). Portugáliában máig nem hangsúlyozzák, hogy szigorúan nyelvészeti 

szempontok alapján nem lehet választ találni arra, hogy egy kód önálló nyelv-e, vagy „csak” 

valamely nyelv dialektusa (Bartha 1999: 14, Wardhaugh 2005: 26-38). Még Barros Ferreira, a 

Lisszaboni Egyetem nyelvésze (2001b: 35) is összemossa a leíró és társadalmi szempontokat, 

vagy az okokat és az okozatot. „A nyelv és dialektus közötti megkülönböztetés egy szemantikai 

vonatkozású distinkció (bármely nyelv magában foglalhat bármennyi dialektust, de egy 

dialektus nem foglalhat magában nyelveket), ezen kívül szociopolitikai természetű (hivatalos 

elismerés + normatizáció vs. elismerés hiánya + normatizáció hiánya), valamint társadalmi 

funkciójú (bármely helyzetben használható vs. informális színterekre korlátozott használat), és 

belső struktúra kérdése is (minden egyes dialektus nyelvtana bizonyos periférikus 

különbségeket mutat ahhoz a rendszerhez képest, amelynek részét képezi).” (Ferreira 2001b: 

35) Ferreira figyelmen kívül hagyja, hogy a dialektus fenti jellemzése igaz lehet a kisebbségi 

nyelvekre is. Mind a nyelvjárások, mind a kisebbségi nyelvek gyakran kisebb presztízzsel, 

kevesebb beszélővel, szűkebb használati körrel rendelkeznek, mint egy standard államnyelv (vö. 

Bartha 1999: 14-15). Ha két, azonos területen beszélt nyelv közül az egyik minden helyzetben 

alkalmazható, míg a másik csak közönséges színtereken, akkor ezek nem feltétlenül rokon 

kódok/változatok: példa erre a román, szlovák, stb. nyelvterületen kisebbségben, diglossziás 

helyzetben használt magyar vagy az amerikai bevándorló közösségek nyelvei. Azaz két nyelv 
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genetikai és presztízsbeli/használatbeli viszonya külön kezelendő (vö. Fisman 1967). Haugen is 

azt hangsúlyozza, hogy a dialektus37-nyelv distinkciónak két dimenziója van: a strukturális, 

amely a két változat közötti genetikai viszonyt írja le, valamint a funkcionális, amelynek 

értelmében a dialektus beszélőközössége egy szélesebb csoporthoz tartozik (Haugen 1966a: 

926). Vagyis a mirandés történeti, belső nyelvészeti értelemben egy asztúrleóni dialektus, 

amelynek beszélőközössége nyelven kívüli okokból (elkülönülés, saját identitás, 

nyelvmegnevezési hagyományok) miatt egy önálló nyelvnek nevezhető kódot birtokol. Ezt egy 

szimbolikus jogi aktus, a nyelvi törvény 1999-es elfogadása is megerősítette. 

Tipikus Ausbau-nyelv ez tehát: elkülönülésének okai politikai, társadalmi, kulturális 

tényezők (Trudgill 2010: 129). Az ibériai nyelvek az Ausbau-kategória tökéletes példái. Az 

Ausbau egy szociológiai fogalom, a nyelven kívüli okokból elkülönült nyelvet jelöli. Az Ibériai-

félsziget egyetlen más típusú nyelve a baszk, amely egyértelműen nem újlatin, sőt nem 

indoeurópai eredetű (Abstand: nyelvészeti okból, a többitől intrinzik távolsága miatt 

elkülöníthető kód) (Kloss 1967b: 30). 

A mirandést sokan azért tekintik dialektusnak, mert egy régióhoz kötődő, néhány 

színtéren használt, alacsony presztízsű kód. A nyelvi tervezés során is fontos tudatosítani: az, 

hogy egy nyelv csak informális színtereken használható, csak következménye a 

beszélőközösség szociolingvisztikai helyzetének: „társadalmi normaként (…) a dialektus olyan 

nyelv, amely ki van rekesztve a tisztes társaságból” (Haugen 1966a: 925, magyarul idézi 

Wardhaugh 2005: 27). Mára a mirandés „felküzdötte magát” a nyelvek „tisztes társaságába”, 

még akkor is, ha csak botostáncosokból álló „hadserege”38 van. A beszélőközösség értelmiségi 

tagjai 1999-re érték el, hogy a portugál állam elismerje ezt a kódot önálló nyelvként. 

2.3. A mirandés geolingvisztikai státusza 

A mirandés (a közösség) stigmatizációja részben abból eredt, hogy a portugálok nem vették 

észre: nem a portugálnak egy „elkorcsosult” változatáról van szó, hanem arról, hogy a portugál 

nyelvű országba beékelődött a leóni nyelvterület egy nyúlványa. Ez a helyzet egyébként másutt 

                                                 
37 Különböző nyelvterületeken más-más jelentésű a szó. Az angolban ’nyelvváltozatot’ jelöl, a franciában irodalmi 
hagyománnyal rendelkező regionális változatot (vs. patois: ’informális helyzetekben beszélt nyelv’). 
Olaszországban a kisebbséginyelv-védő törvények ellenére még a nem olasz kisebbségi változatokat is 
dialektusnak tartják (Haugen 1966a). Portugáliában egyébként a nem államnyelvi vagy nem standard változatokat 
a linguagem ’nyelvezet’, falar ’beszéd/beszélt nyelv’ vagy idioma szóval is illetik (pl. Martins 1997). 
38 Vö. „nyelv az a dialektus, amelynek hadserege van”, azaz a Fishman által Max Weinreich-nek tulajdonított 
szállóige. 
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is fennáll, néhány kasztíliai vagy leóni és portugál kontaktusváltozat létezik a határ mentén 

(Vázquez Cuesta‒Luz 1961).  

A mirandai terület kétnyelvűsége jó példája a nyelvi érintkezések több típusának is 

(Hamers‒Blanc 2004: 274). Eredetét tekintve ez egy migrációval létrejött kontaktusos helyzet, 

fenntartásában és bővülésében (ld. galego-kasztíliai-mirandés többnyelvűség) pedig szerepet 

játszott a nyelvterület határ menti elhelyezkedése. A mirandést nyelvföldrajzi értelemben 

nyelvszigetnek tekinthetjük. Mattheier szerint: „a nyelvsziget egy olyan beszélőközösség, 

amelyet egy tőle nyelvileg/etnikailag eltérő többségi csoport vesz körül, fed le” (Mattheier 1994: 

105, idézi Riehl 2004: 56). Azaz olyan csoport, amely elszakadt eredeti beszélőközösségétől 

(Salamon 2008: 10). Ez az eredeti beszélőközösség sokszor egy politikailag önálló 

„anyaországban” él, de például a mirandés esetében legfeljebb anyarégióról beszélhetünk, 

hiszen a leóniak nem rendelkeznek politikai önállósággal. Az ilyen közösségeket nyelvi-

kulturális asszimiláció veszélyezteti, ezért (Mattheier szavával) kialakíthatnak egy, az 

elkülönülésükre koncentráló „nyelvsziget-mentalitást” (1994: 105). A mirandai csoport ezt a 

portugáloktól való különbözést részben az asztúrleóni identitásuk hangsúlyozásával valósítják 

meg. Az asztúrleóni nyelvű anyarégió hatása a XVI. századtól a XX. század végéig csekély volt, 

de ma élénkülni látszanak a kulturális és tudományos kapcsolatok39. Mintha Miranda újabban 

egyfajta nyelvi hátországként tekintene Asturias-Leónra. A tényleges hátország hiánya nem 

csak a csoport presztízse, tekintélye szempontjából hátrány, hanem azért is, mert a mirandést 

semmilyen más államban nem használják hivatalos nyelvként, ami a norma kiválasztását sem 

segíti. A mirandés nyelvi, szociálpszichológiai helyzetére illik a Salamon Eszter doktori 

értekezésében használt „önmagába zárt nyelv” kifejezés, amely a hátország vagy saját nyelvű 

anyaország nélküli, másutt használt standard nyelvváltozattal (tetőnyelvvel) nem rendelkező 

közösségeket jelöli (Salamon 2008: 15).  

  

                                                 
39 Pl. az asztúriai akadémia (Academia de la Llingua Asturiana) ösztönzi a nyelvészeti, oktatási, stb. kutatásokat, 
ez adta ki Merlan (2009) könyvét is. 
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2. A mirandai nyelv változatai 

2.1. Stilisztikai-társadalmi variánsok 

A mirandai társadalom meglehetősen homogén, ezért diasztratikus változatok alig alakultak ki, 

legfeljebb a modern közösségben különül el (leegyszerűsítve) az idősebb, földműveléssel 

foglalkozó és a fiatalabb, esetleg mobilisabb, inkább a szolgáltatások szektorában dolgozó, 

iskolázottabb mirandaiak csoportja és nyelvhasználata. Ezen kívül kialakult néhány szaknyelv 

a hagyományos mesterségek képviselőinek körében (pl. kés- és bicskakészítők, kosárfonók, 

cipészek, szekereket gyártó asztalosok, stb. változatai40). Diafazikus variánsokat könnyebb 

elkülöníteni, bár a mirandaiban átfedik egymást a stilisztikai, társadalmi és földrajzi változatok. 

Aurélia Merlan emeli ki a mirandés oktatásának kapcsán, hogy ma egy sajátos diglosszia alakult 

ki a helyi közösségben. A nyelvi tervezés eredményeként a központi (central) dialektusból lett 

az emelkedett, standard, normatív változat, amely egyben egy szociolektus is, mert jellemzően 

az értelmiség és azok a fiatalok használják, akik az iskolában (városban!) tanulnak mirandait. A 

dialektális változatok pedig egyben az informális színtereken alkalmazott kódok, amelynek 

beszélői általában az idősebb, földműves múlttal rendelkező falusi lakosok. Ez a belső 

diglosszia egyébként Merlan szerint azzal is együtt jár, hogy a vidéki változatok egyes beszélői 

nem tartják „autentikusnak” a normatív, iskolában oktatott mirandést (2009: 401). 

Standard (central) Dialektusok (raiano, sendinés) 
Fiatalabbak nyelvváltozata Idősebbek nyelvhasználata 
Város Falu 
Formális Informális 
Írásbeli, szóbeli Csak szóbeli 
Iskolázottak Iskolázatlanok 
Kissé mesterséges Természetes 

 

Hasonló különbség kezd kialakulni a népköltészet (vagy általában a folklór) nyelve és a 

szépirodalmi kód között. Egy ideig a mirandai szerzők is a tradíciókat, a helyi valóságot 

rögzítették (ld. pl. Fernandes művei), valamint a nyelv vitalitását manifesztálták az irodalom 

segítségével, ma már azonban a versek és a prózai szövegek az értelmiségiek nyelvhasználtát 

tükrözik. Lassan kezd megjelenni a tudományos nyelvi réteg is, terminológiájának kialakítása 

manapság van folyamatban. Érdekes, hogy a mirandés funkcionális-stilisztikai bővülése nem 

                                                 
40 Ezekről a technolektusokról a La Gameta című iskolai antológia évente megjelenő számai írnak igen alaposan. 
A régi mesterségeket bemutató rovat interjúkat közöl idős szakemberekkel, és ábrákat, szószedetet is tartalmaz. 
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feltétlenül jár együtt a vitalitás növekedésével, sőt mintha a nyelvi modernizáció is hozzájárulna 

a hagyományos nyelvhasználati formák még erősebb visszaszorulásához. 

2.2. Dialektális változatosság 

A mirandés évszázadokig igen széttagolt nyelv volt, azaz sok, akár csak egy-egy faluhoz kötődő 

változata alakult ki (bővebben: Vasconcelos 1900: 61-104). Ez érthető, hiszen nem voltak a 

nyelvet központosító tényezők (pl. nem létezett írott hagyomány vagy iskoláztatás), és a falvak 

lakossága egyáltalán nem volt mobilis, sokan életükben nem hagyták el szülőfalujukat. Ami a 

fő diatopikus variánsokat illeti, három dialektust különböztethetünk meg (14. ábra, Merlan 

2009: 79). Az északi (raiano) San Martinho, Cicuiro, Costantin, Ifanes és Paradela falvakhoz 

kötődik, a központit (central) Miranda do Douro városa környékén beszélik, a déli sendinés 

pedig Sendim falu dialektusa. Ma elsősorban a sendinés beszélői hangsúlyozzák különállásukat. 

Ennek alapja az, hogy a sendinésnek több markáns sajátossága van, amelyek sem a centralban, 

sem a portugálban nincsenek meg (ld. Függelék) Ezek az eltérések alapot szolgáltattak ahhoz, 

hogy néhányan (pl. Fernandes 2003) a sendinés elkülönülését, önálló nyelvvé „válását” 

szorgalmazzák. Erről a témáról a nyelvideológiák fejezetében szólok. 
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B. Empirikus vizsgálatok 

I. A mirandés jelenlegi helyzete: makroszociolingvisztikai áttekintés 

1. A kutatás 

1.1. A módszerek 

2006 és 2014 között vizsgáltam a nyelvet, és négyszer folytattam terepkutatásokat 

Portugáliában. 2006-ban, 2008-ban és 2012 júliusában a Lisszabonba települt mirandaiak 

körében vizsgálódtam, valamint portugálokkal végeztem attitűdfelmérést. Miranda do Douro-

ban 2009 májusában és 2012 nyarán jártam. 2012-ben a megyeszékhelyen kívül São Pedro da 

Silva, Sendim, Costantim, Palaçoulo, Malhadas és Atenor településein végeztem terepmunkát 

(kutatópontok: 15. ábra). Az adatgyűjtések során 173 mirandai (anyanyelvű/származású) 

adatközlőtől szereztem információkat kérdőívek (és a kérdezést kísérő interjúk) segítségével, 

valamint 71 nem-mirandai (portugál anyanyelvű) személlyel készítettem attitűdfelmérést. Ezen 

kívül mélyinterjút készítettem Miranda megye polgármesterével, önkormányzati képviselőivel, 

a helyi iskola igazgatójával, a Galandum Galundaina együttes tagjaival és két, mirandaiul 

beszélő tanárral, Miranda és Palaçoulo két éttermének vezetőjével, a helyi ifjúsági szervezet 

volt elnökével, valamint nyelvápolókkal, például Amadeu Ferreira író-jogász-nyelvvédő 

értelmiségivel és José Francisco Fernandes-sel, lokálpatrióta íróval. 2009 óta heti-napi 

rendszerességgel lépek kapcsolatba mirandaiakkal és elvándorolt lokálpatriótákkal, 

nyelvvédőkkel. Összesen 11 és fél órányi portugál-mirandai nyelvű hangfelvétellel, valamint 

három és fél órányi videofelvétellel rendelkezem, valamint megszámlálhatatlan levelet 

váltottam mirandaiakkal.  

Az irányított beszélgetések (interjúk) és nyelvhasználatot, attitűdöket felmérő kérdőívek, 

szabad és félstrukturált interjúk, résztvevő megfigyelések mellett olyan új kutatási módszereket 

is alkalmaztam, mint kapcsolati hálók elemzése, a nyelvi tájkép leírása vagy a kritikai 

diskurzuselemzés. Módszereim kiválasztásánál az adekvátság mellett az is vezérelt, hogy 

témámat új szempontokból vizsgáljam. Nem kívántam megismételni azokat az általános 

társasnyelvészeti kutatásokat, amelyek korábban már megbízhatóan tárták fel a mirandés 

használatát (Merlan 2009), hanem a szociolingvisztika és társterületeinek újabb irányvonalait 

követtem, részterületeket elemezve (vö. Wei‒Moyer 2008). Ahogyan arra később Merlan 

(2009) kutatásával kapcsolatban is utalok, meggyőződésem szerint a mirandés helyzetének 

vizsgálata ma már sokkal inkább a résztvevő megfigyelés, interjú, diskurzuselemzés módszerét 
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igényli. Merlan kvantitatív vizsgálatai választ adtak a főbb kérdésekre, alaposan (bár néhány 

helyen kritizálhatóan) leírták a nyelv szociolingvisztikai helyzetét. Időszerű tehát továbblépni, 

és feltárni azokat a kulturális gyakorlatokat, implicit jelentéseket, ideológiákat, amelyek rövid 

és hosszú távon hatással vannak nyelvhasználatra. Mindezeket a köznapi beszélő kevésbé 

tudatosítja magában, így pedig sok témában nem lehet a beszélők önbevallásos alapon történő 

kérdezésére hagyatkozni. Emiatt én a válaszadást valamelyest irányító, behatároló standardizált 

kérdőívek eredményeit mindig kiegészítem a megfigyelésekből, interjúkból származó 

információkkal. Kvale (2005: 22) alapján előnynek tartom azt, hogy kvalitatív41 interjúkkal a 

nézetek, attitűdök sokaságát mutathatom be. Hozzá kell tenni: mirandaiak körében minden 

kérdőívvel, főként az írásos kérdezéssel óvatosan kell eljárni. Ennek szociálpszichológiai okai 

vannak. Mivel az írásbeliség nyelve évszázadok óta a portugál, a portugál pedig a közösségben 

a formális, távolságtartó interperszonális viszonyokhoz kötődik, sok mirandai adatközlőből már 

pusztán egy írott szöveg is tartózkodást vagy az elvártnak vélt válasz produkálását idézi elő. (A 

Labov nyomán megfigyelői paradoxonnak nevezett jelenség miatt én írásos kérdőíveimet 

mirandai nyelven írtam. A kitöltéshez köztiszteletben álló mirandai segítőket kértem fel, akik 

szükség esetén felolvasták a kérdéseket.) A kvalitatív módszerek mellett szól még, hogy a 

revitalizáció során is különösen érzékenyen szükséges reagálni a csoport sajátosságaira, 

reakcióira, ennek pedig elengedhetetlen feltétele a pontos megfigyelések rögzítése, méghozzá a 

nyelvhasználat szokásos autentikus helyzeteiben (Babbie 2003: 322, Schleicher 2007: 21). 

1.2. Az elkötelezettség és az objektivitás dilemmái 

Ahogyan az első pontban is utaltam rá, fontosnak tartom az adatközlőkkel való hosszú távú 

kapcsolattartást, aminek alapja a jó viszony, bizalom kialakítása. Ez időigényes feladat (Borbély 

2001b: 211). Az Európa másik feléből érkező kutatónak meg kell küzdenie a minél kevésbé 

kívülállói perspektíva elsajátításáért, nehéz beépülnie egy hagyományos, zárt falusi 

kisközösségbe. Ezért fontosnak tartottam a mirandés elsajátítását, használatát (szóban és 

kérdőívekben). Így egyrészt a nyelvgyakorlás „ürügyén” sok szociolingvisztikai megfigyelést 

tehettem, másrészt a helyi nyelv használata nagyobb bizalmat kelt az adatközlőkben. Mára sok 

információhoz első kézből jutok hozzá, vizsgálati módszereimet, majd eredményeimet, 

nézeteimet pedig megvitatom a mirandaiakkal. Ez is hozzájárult a mirandésről szóló viták 

                                                 
41 Dörnyei Zoltán (2007: 25) megállapítását követve én is úgy tekintem, hogy a kvalitatív-kvantitatív kategória 
valójában egy kontinuum két végét jelöli. 
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kiszélesítéséhez. A kutatásom segítése kapcsán több ismeretség, majd közös munka is született 

elvándorolt és helyi értelmiségiek között.  

Munkám fontos célja az eredmények alkalmazásának lehetőségeire koncentrálni, szem 

előtt tartva, hogy a társadalomtudományi kutatás konkrét társadalmi problémák megoldását 

segíti elő (Kontra 2010, Héra‒Ligeti 2006: 20, Andorka 2002). Ezt az elvet a társasnyelvészeti 

vizsgálatban is irányadónak tekintem. A kutató felelőssége nem csak abban áll, hogy pontos és 

releváns adatokat közöljön, hanem abban is, hogy a kutatás tanulságait „visszaforgassa”, az 

adott közösség javára fordítsa (vö. Kontra 2010: 141). Fontosnak tartom azt is, hogy a 

„kívülálló”, azaz a többségi portugál és a külföldi nyelvészek ösztönözzék és felkészítsék a 

mirandai értelmiségieket a további kutatásokra, az eredményeket országos és nemzetközi 

fórumok elé tárják. Labov (1982) veti fel, hogy a nyelvész „tartozik” annak a 

beszélőközösségnek, amelynek tagjaitól nyelvi adatokhoz jutott. Ezeket az adatokat (az etikai, 

adatvédelmi szabályokat betartva) meg kell osztania a közösség tagjaival is. Sőt, az alapelv 

szigorúbb változata szerint a nyelvésznek a megszerzett információkat a közösség javára kell 

fordítania. Dolgozatom utolsó részében ezért felhívom a figyelmet a jelen fejezetben feltárt 

adatokból levonható, nyelvi tervezésben felhasználható következtetésekre. Mindazonáltal 

fontos, hogy a társadalmi cselekvés iránti elhivatottság, a vizsgált csoport helyzetének jobbítási 

szándéka egyensúlyban maradjon a tudományos kutatás alapját jelentő tárgyilagossággal 

(Labov 1982). 

 

2. Elméleti keret: nyelvi konfliktusok, nyelvcsere 

„A nyelv a társadalmi élet minden rétegében szolgálhat arra, hogy összehozza vagy elválassza 

egymástól az embereket” (Kontra et al. 1999: 1). A nyelvek (vagyis beszélőközösségeik) 

kontaktusa gyakran jár együtt kisebb vagy nagyobb konfliktusokkal. Sőt, például Nelde (1998: 

4) szerint nincs is kontaktus összeütközés nélkül. A konfliktus formája az explicit harcoktól a 

nyelvi közösségek tagjainak munkaerő-piaci versengéséig sokféle lehet. A nyelvvel kapcsolatos 

viták, harcok gyakran a társadalmi csoportok politikai, vallási, stb. konfrontációinak 

másodlagos jelei is lehetnek (Nelde 1998: 6). Kontaktushelyzetben gyakori, hogy két vagy több 

beszélőközösség verseng egymással látens vagy explicit formában a kulturális vagy anyagi 

javakért, jobb lehetőségekért (Crystal 2000). Ha e csoportok egyike kisebbségben van, akkor 

már pusztán tagjainak száma miatt is könnyen háttérbe szorulhat az élet számos területén. Így 
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nyelve is gyorsan veszélybe kerülhet, különösen akkor, ha használnia kell a másik, nagyobb 

befolyással rendelkező csoport kódját is. A kétnyelvűség instabillá válik, ha nincs tartós, szilárd 

munkamegosztás a két kód között (Gal 1979). A kisebbségi lét azonban sokszor nem csak 

számbeli hátrányt jelent. Ha a csoport presztízse, gazdasági-kulturális befolyása alacsony, akkor 

a nyelvhez is negatív asszociációk kapcsolódhatnak (Dorian 1998: 3), ami elindíthatja a 

kisebbséget a nyelvcsere útján. Számos tényező befolyásolhatja azt, hogy egy közösség 

megtartja-e a hagyományos nyelvét, vagy átvált-e a többségi kód alkalmazására. A nyelvcsere-

nyelvmegtartás nem tisztán nyelvi folyamat, hanem számos társadalmi, politikai, gazdasági, 

kulturális, pszichikai stb. tényező játszik benne szerepet (Grin 1999: 169). Így a 

kétnyelvűséget42 több aspektusból szükséges vizsgálni: ezt az egyszerre egyéni és közösségi 

problémát (Bartha 1996, 1999) nem csak nyelvészeti, hanem szociológiai, pedagógiai, politikai, 

gazdasági szempontból is értelmezni kell. Szem előtt kell tartani azt is, hogy kialakulása és 

módosulásai pedig mindig nyelven kívüli okokra vezethetők vissza (Bartha 1999: 41). 

Ebben a fejezetben egy első áttekintést adok a mirandai nyelv helyzetéről a tágabb 

körülményektől közelítve a beszélőközösség felé. Először kritikai elemzés alá vetem azokat a 

nemzetközi és portugáliai dokumentumokat, amelyek meghatározzák e nyelv jogi helyzetét és 

lehetőségeit. Ezután a közösség szocio-demográfiai profiljának nyelvcsere-nyelvmegtartással 

kapcsolatos elemeit vizsgálom, majd a szociolingvisztikai profil vizsgálata következik. Végül a 

mirandés vitalitását és a nyelvcsere-nyelvmegtartás faktorait vizsgálom. Ez a rész szándékosan 

tartalmaz néhány másodelemzést is (kiegészítve, összevetve ezeket a saját adataimmal). 

Bizonyos esetekben nem tartom szükségesnek mások (Merlan 2009) kutatásainak 

megismétlését, ugyanakkor a későbbi aprólékosabb elemzéshez szükség van az általános 

szociolingvisztikai helyzet bemutatására.  

  

                                                 
42 A kétnyelvűség alatt multilingvizmust is értek. 
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3. A mirandés helyzete a nemzetközi jogi keretek tükrében  

3.1. Bevezető: nyelvi emberi jogok 

Nyelvekről gyakran beszélünk úgy, hogy az élet metaforáját alkalmazzuk: vizsgáljuk egy nyelv 

vitalitását, keressük születése vagy halála idejét: mintha ezek „maguktól” szűnnének meg 

beszélt kódként működni. Skutnabb-Kangas hangsúlyozza: a nyelvek nem természetes halállal 

halnak ki, hanem „megölik őket” (Skutnabb-Kangas 1998, Kontra 2010: 31). Ha egy nyelv 

használati színtereket veszít, marginalizálódik vagy presztízse csökken, beszélőközösségét 

méltánytalanságok is érhetik (Skutnabb-Kangas 1997: 91). A veszélyeztetett nyelveket ma már 

(legalábbis elvben) számos intézmény és jogi dokumentum védi, bár az államok változó 

mértékben tulajdonítanak jelentőséget ezeknek. Skutnabb-Kangas (1997) a nyelvhasználathoz 

kötődő jogokat nyelvi emberi jogoknak nevezi. Egyéni szinten ez azt jelenti, hogy 

„mindenkinek joga van azonosulni egy vagy több anyanyelvével”, ami magában foglalja a nyelv 

megtanulásának, gyakorlásának zavartalan lehetőségét. Közösségi szinten pedig a nyelvi 

csoportoknak joguk van a létezéshez, nyelvük fejlesztéséhez, oktatásához, az állam politikai 

ügyeiben való részvételhez és saját ügyeik szabad intézéséhez (Skutnabb-Kangas 1997: 91). 

Minden egyénnek és közösségnek élveznie kell az egyetemes nyelvi és emberi jogokat 

(Skutnabb-Kangas 1997), és ezek nem alternatívái egymásnak, hanem egymást feltételezik. 

Skutnabb-Kangas alaptételnek tekinti, hogy a nyelvi jogok az emberi jogok egy alapvető fajtáját 

jelentik, az ezektől való megfosztottság pedig konfliktushoz vezet (1997: 92), ami akár nyelvi 

népirtást (genocídiumot) eredményezhet. A csoport nyelvhasználatának mindenfajta tiltása a 

nyelv kihalásával járhat együtt (Skutnabb-Kangas 1997: 93). A beszélőközösség attitűdjeire, a 

nyelv vitalitására jelentős hatást gyakoroló eset a lingvicizmus: „olyan folyamatok, ideológiák, 

melyek korlátozzák a nyelvi jogok élvezetét, és az értékek különböző nyelvű beszélők közötti 

igazságtalan elosztását eredményezik” (Skutnabb-Kangas 1997: 92).  

Andrássy György szorgalmazza, hogy a nemzetközi emberi jogi dokumentumokban 

kapjon helyet a nyelvszabadság kategóriája. Andrássy 2013-ban megjelent könyvében azt írja: 

az ENSZ kezdeményezte már az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának kiegészítését 

(Andrássy 2013: 403). A szöveg az alábbi: „Mindenkinek joga van a nyelvszabadsághoz. Ez a 

jog magában foglalja a szabadságot a saját nyelv megtartására és megváltoztatására, valamint a 

saját nyelv használatára, tanulására és tanítására mind egyénileg, mind együttesen, mind a 

nyilvánosság előtt, mind pedig a magánéletben, s magában foglalja a szabadságot más nyelvek 
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tanulására, használatára és tanítására is. Mindenkinek joga van ahhoz, hogy saját nyelvét 

hivatalos nyelvként használja, vagy legalább hivatalos ügyekben is használhassa, hogy saját 

nyelvén tanuljon a közoktatási rendszer intézményeiben, vagy legalább tanulhassa a saját 

nyelvét ezekben az intézményekben, s hogy saját nyelve egyébként is megfelelő védelemben 

részesüljön abban az országban, ahol ezt a nyelvet régtől fogva, hagyományosan beszélik és 

ahol ő maga az e nyelvet beszélő közösséghez tartozva él vagy élt, vagy ebből a közösségből 

származik.” 

3.2. Alapvető nyelvi jogi megfontolások 

3.2.1. Nyelvi jogi alapfogalmak és megvalósulásuk a mirandés esetében 

Az első nemzetközi emberi jogi egyezményekben (ENSZ Alapokmánya, Emberi Jogok 

Egyetemes Nyilatkozata) a nyelvi jogok még nem jelentek meg explicit módon. Csak később, 

az egyéni emberi jogok között kaptak ezek helyet, majd 1987-ben a brazíliai Recife-ben 

összehívott tanácskozáson vitatták meg először kifejezetten a nyelvi emberi jogok 

érvényesítésének lehetőségeit (Szépe 2000). A mirandés szempontjából az a legfontosabb, hogy 

itt nyilvánították ki: bárkinek joga van azonosítania magát bármely nyelvvel, ami magában 

foglalja az oktatáshoz való hozzáférést és a szólásszabadságot is (Szépe 2000: 120). Az 1966-

ban elfogadott Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya 

említette meg először a nyelvet a fajjal, bőrszínnel, nemmel egyenértékű kategóriaként (bár az 

adott/azonos nyelvet használók közösségéhez nem kötött konkrét jogokat, vö. Bartha 1999: 

202). 

A nyelvi jogok szempontjából a legfontosabb az anyanyelv használatának joga (Szépe 

2000: 121). Ez közvetlenül érintkezik a szólásszabadsággal, törvény előtti egyenlőséggel, 

oktatáshoz való hozzáféréssel, közvetve pedig az emberi méltósággal, vallás-oktatás-művelődés 

szabadságával. Ideális esetben a polgárnak emellett lehetősége van elsajátítani az államnyelvet, 

valamint az általa választott idegen nyelv(ek)et is. Mindezeknek a mirandés esetében azért kell 

egyszerre érvényesülniük, mert ennek a nyelvnek a szélesen értelmezett beszélőközösség tagjai 

számára más-más szerepe van. Két- és többnyelvű helyzetben egyébként is nehéz pontosan 

elhatárolni az anyanyelv fogalmát (Bartha 1999). Ezért a már említett nyelvszabadság 

kategóriája jól lefedné a mirandaiak igényeit. A fenti megfontolások miatt is érdemes a nyelvi 

jogokra egyéni és közösségi jogokként tekinteni. A következőkben kiemelek néhány, a téma 

szempontjából lényeges dokumentumot, amelyekre a mirandai beszélőközösség is 



54 
 

hivatkozhatna nemzetközi fórumokon. Bár a jogi önérvényesítés nem jellemző a mirandai 

csoportra, az alábbi gyűjtést nekik is készítettem, tájékoztató céllal. 

2.2.2. Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya (1966) 

27. cikk: „Olyan államokban, ahol nemzeti, vallási vagy nyelvi kisebbségek élnek, az ilyen 

kisebbségekhez tartozó személyektől nem lehet megtagadni azt a jogot, hogy csoportjuk más 

tagjaival együttesen saját kultúrájuk legyen, hogy saját vallásukat vallják [sic!] és gyakorolják, 

vagy hogy saját nyelvüket használják.” (ld. Andrássy 2010: 103) Ez első ránézésre érvényesül 

Mirandában, sőt akár a régión kívül is, mert ami a nyelv puszta általános használatát illeti, ezt 

legalábbis de jure ma nem korlátozza senki. Ugyanakkor a dokumentum életbe lépése óta 

Portugália sértette már meg ezt a jogot, amennyiben lehetővé tette, hogy a helyi tanítók 

stigmatizálják diákjaik nyelvhasználatát (a 80-as évekig). 

2.2.3. ENSZ-deklaráció Az etnikai vagy nemzeti, vallási és nyelvi kisebbségek tagjainak 

jogállásáról (1992) 

1. cikk: „1. Az államok a saját területükön védik a kisebbségek létezését és nemzeti vagy etnikai, 

kulturális, vallási és nyelvi identitását, valamint ösztönzik ezen identitás előmozdításának 

feltételeit. 2. Az államok megfelelő törvényhozási és egyéb intézkedéseket fogadnak el e célok 

megvalósítása érdekében.” (ENSZ Kisebbségi kézikönyv, 7-10) Ez a dokumentum az 

államoknak valódi kötelezettséget ír elő, és konkrét jogokat sorol fel a kisebbségek számára. 

Fontos hivatkozási alap lehet a mirandaiak számára, hogy ez a dokumentum kötelezi az 

államokat a kisebbségi nyelv és kultúra oktatásba való bevonására, a csoportok egyesülési 

jogának biztosítására. 

2.2.4. A Nyelvi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (1996) 

Ez a dokumentum már kifejezetten a nyelvi jogokat szabályozza. Preambuluma rögzíti, hogy a 

világ veszélyeztetett nyelveinek többsége nem a szuverén népekhez tartozik, és a társadalmi, 

gazdasági alárendeltség az idegen nyelvek (általában az államnyelv) használatának közvetlen 

kényszerét idézi elő. Ha ez megtörténik, akkor a kisebbségi nyelv értéke torzítva jelenik meg a 

társadalomban, ami pedig hierarchikus nyelvi magatartásokhoz vezet. A nyelvi jogi szabályozás 

célja a nyelvi kiegyensúlyozatlanságok kiigazítása. A 3. cikk felsorolja a nyelvi jogok 

részterületeit: a nyelvi közösség tagjaként való elismeréshez való jogot, a saját nyelv magán- és 

nyilvános szférában való használatának jogát, a származási csoporttal való kapcsolattartáshoz, 

a saját kultúra ápolásához, oktatáshoz, kulturális szolgáltatások igénybevételéhez, 
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tömegtájékoztatásban való méltányos jelenléthez fűződő jogot, valamint azt, hogy a 

kisebbségek anyanyelvükön kapjanak figyelmet a kormányszervek részéről és a társadalmi-

gazdasági kapcsolatok terén. Mindezek betart(at)ása igen nagy tudatosságot, erőfeszítést 

igényel az államoktól, kisebbségi közösségektől. A mirandai csoport is korlátozottan élhet 

kommunikációs jogaival, valamint oktatási lehetőségekkel. A felsorolás utolsó két eleme, a 

nyelv közigazgatásban és gazdaságban való használata nem is merül fel igényként a csoport 

részéről: ez mutatja a mirandés vitalitását és a beszélőközösség politikai szándékait is. 

2.2.5. A Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartája (1992) 

Ez a dokumentum nem jogokat rögzít, hanem az államok kötelezettségeit gyűjti össze, vagyis 

„à la carte” kötelezettségvállalási rendszerben szabályozza a nyelvhasználatot különféle 

színtereken. A Karta egyébként nem a kisebbségeket védi, hanem magukat a nyelveket. A 

címében foglalt megkülönböztetés azért szükséges, mert bizonyos államok nem ismerik el, hogy 

területükön élnének kisebbségek. Regionális nyelv a preambulum szerint az állam területének 

egy meghatározott részén élők nyelve, míg kisebbségi nyelv az, amely földrajzilag nem kötődik 

egy helyhez. A preambulum rögzíti azt is, hogy a kulturális diverzitás védelme elengedhetetlen 

Európa „kulturális gazdagságának és hagyományainak megóvásához és fejlesztéséhez”. A 

válogatásos kötelezettségvállalás azt jelenti, hogy az államok dönthetnek, egy-egy területen az 

erős és a puhább intézkedések közül melyiket veszik át kisebbségeik védelme érdekében. 

Minden országnak legalább 35 pontot kell alkalmaznia, hármat az oktatásügy és a kultúra 

területén, egyet-egyet az igazságszolgáltatás, közigazgatás, tömegtájékoztatás, gazdasági és 

társadalmi élet területéről. Portugália nem fogadta el a Kartát, és nem is folyik erről vita. 2000-

ben a mirandés revitalizációjáért küzdő csoport javaslatot nyújtott be a külügyminisztériumnak 

a Karta ratifikálásáról43, de nem történt előrelépés (vö. Martins 2008). Ez a dokumentum még a 

legenyhébb intézkedések bevezetése esetén is javítana a mirandai nyelv jogi helyzetén. 

2.2.6. A Nemzeti Kisebbségek Védelmének Európai Keretegyezménye (1995) 

Ez a dokumentum csak a nemzeti kisebbségek jogainak védelmével foglalkozik, bár nem 

definiálja a kategóriát, így minden állam maga dönthet arról, mely csoportokra terjeszti ki az 

egyéni és közösségi jogok e rendszerét. Átfogóan tárgyalja az országok kötelezettségeit, és 

felsorolja a jogvédelem területeit az oktatástól az utcanevek használatán át a sajtó nyelvéig. 

Portugália 2002 szeptemberében a jogrendjébe iktatta a Keretegyezményt, azonban mindezt 

                                                 
43 A petíció és a háttér bővebben: http://mirandes.no.sapo.pt/PMLm.html  
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csak szolidaritásból tette, ahogyan a 2004-es Országriport fogalmaz. Ugyanis Portugália 

önmonitorozó jelentése szerint nem léteznek nemzeti kisebbségek, sőt az egyezmény 2. 

cikkéhez kapcsolódó megállapítások külön hangsúlyozzák, hogy spanyol származású nyelvi 

kisebbségek sincsenek. (Ha Asturias-León ma Spanyolország része, akkor a mirandait lehetne 

kulturálisan spanyol eredetűnek tekinteni. Ez nem jelentené azt, hogy Portugália e nyelv 

problémáit „áttolja” a szomszédos országba. A nemzeti kisebbség fogalma hagyományosan az 

„anyaországgal” rendelkező csoportot jelöli, ld. Bartha 1999. Bár a mirandés ennek nem tipikus 

esete, védelme megengedhetné a fogalom széles értelmezését.) 2006-ban megjelent a Tanácsadó 

Bizottság első véleménye, amelyben megállapították: az elvek alkalmazásához nem volna 

szükséges formálisan elismerni a nemzeti kisebbség kategóriáját. A vélemény külön utal a 

mirandai nyelvű közösségre, amelynek státusza megfelel a Keretegyezményben körvonalazott 

kisebbségi képnek. Vagyis Portugáliában csak szimbolikus szerepe van ennek a 

dokumentumnak. A későbbi egyeztetések, országjelentések, vélemények pedig teljes mértékben 

eltértek ettől a témától, a mirandés többet nem került szóba44 ezekben. 

3.3. Dilemmák a nyelvi jogok érvényesítése terén 

Ha a nemzetközi dokumentumokban megfogalmazott jogok mindenütt érvényesülnének, 

megvalósulna a nyelvek egyenlőségének ma nagyon is virtuális elve. Ezzel szemben az államok 

gyakran korlátozzák a nyelvi emberi jogok érvényesülését. Sűrűn előfordul az is, hogy míg egy 

ország a saját hivatalos nyelvének vagy más, nagy presztízzsel bíró nyelvnek a támogatására, 

terjesztésére törekszik (vö. nyelvi imperializmus, glottofágia), addig nyelvi kisebbségeinek 

védelmére nem fordít kellő figyelmet (vö. Skutnabb-Kangas 1997). Ezért szükség van a nyelvi 

emberi jogok szélesebb körű, hangsúlyosabb terjesztésére: meg kell védeni az emberek nyelvi 

repertoárját a problémává válástól; a nyelvtudást pozitív, erősítő tényezőnek kell tekinteni 

(Kontra et al. 1999: 6). Mindezt az oktatásban is érvényesíteni kell, különben az „megszilárdítja 

bizonyos nyelvek és kultúrák relatív fontosságának tudatát” (Skutnabb-Kangas 1997: 6).  

Kérdéses, hogyan lehet rábírni például Portugáliát a nyelvi jogok elismerésére, mennyire 

hatékonyak a nemzeti szintű intézkedések, és mennyiben felelősek a beszélőközösségek azért, 

hogy éljenek ezekkel a jogokkal. Nehéz megítélni, hogy a nyelv védelmének mely fokozata, 

konkrét intézkedése lesz eredményes, de önmagában egy törvény nem is teremt új domaineket 

                                                 
44 Portugália és a Tanácsadó Bizottság a cigány/roma közösségek helyzetét kezdte megvitatni. Ez szintén égető 
kérdés az országban nyelvi szempontból is, de a hagyományosan etnikai kisebbségnek tekintett csoport helyzetét 
más, nem a nemzeti kisebbségekről szóló dokumentum kapcsán volna érdemes taglalni. 
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a nyelv használata számára. Mindezekre a mirandai döntéshozók figyelmét is fel kell hívni. 

Ráadásul egy nyelv „nem attól hivatalos, hogy azt egy törvény vagy az alkotmány kimondja, 

sokkal inkább attól, hogy egy országban ténylegesen betölti-e a hivatalos nyelv szerepeit” 

(Bartha 1999: 48).  

3.4. A mirandai csoport nyelvi jogai 

3.4.1. Portugália nyelvi jogi politikája 

Portugália az ENSZ tagjaként a hátrányos megkülönböztetés tilalmát magára kötelezőnek veszi, 

ezeket pedig az Alkotmányban és diszkriminációt tiltó törvényekben fejezi ki. Ami a nyelvi 

jogokat illeti, ezekről kizárólag az Alkotmány ír. A 9. cikkben ez szerepel: „az Állam alapvető 

feladata a portugál nyelv védelmezése, nemzetközi terjesztése”, a 13. cikk szerint pedig „senkit 

nem lehet előnyben részesíteni vagy hátrányba helyezni, megfosztani semmilyen jogtól, tekintet 

nélkül a származására, nemére, faji, nyelvi, vallási hovatartozására. Kizárólag a 74. cikk szól a 

kisebbségek védelméről: „biztosítani kell a bevándorlóknak, hogy gyermekeik tanulhassanak 

portugálul”. Tehát Portugália nyelvi centralizációra törekszik, és nyelvi kisebbségeit jogi 

dokumentumaiban legfeljebb szimbolikusan támogatja. Cobarrubias (1983: 71) szerint egy 

állam kisebbségekkel kapcsolatos politikáját ötféle kategóriába sorolhatjuk: (1) Az állam 

törekszik a nyelv(ek) megölésére (2) Hagyja a nyelv(ek)et kihalni (3) Nem tűri el az együttélést 

(4) Részlegesen támogatja a nyelv(ek)et specifikus funkciókban (5) Hivatalosan elfogadja a 

nyelv(ek)et. A mirandés esetéből is nyilvánvaló, hogy máshogyan jellemezhető az állam de jure 

törekvése, és másként az intézkedések hatása. Jogi értelemben a 7/99-es törvény létezése okán 

a 4-es kategória választása indokolt, azonban a törvény hatásossága szempontjából a 2-es 

fokozattal kell leírni Portugália politikáját. Portugália tevőleg nem járul hozzá a nyelvi 

diverzitás fenntartásához. Csak újabban, igen lassan kezdi el sajátjának érezni a kisebbségek 

védelmének feladatát (Pinto 2008). Ehhez hozzájárult a 2001-es Nyelvek Európai Éve, valamint 

a 2008-as Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Éve: ezek kapcsán az országban számos projekt 

segített a szemléletváltásban.  

3.4.2. A 7/99-es törvény elemzése 

A törvény előzményeiről is érdemes szólni. Elfogadását megelőzte néhány sikertelen 

próbálkozás, de végül Júlio Meirinhosnak, a szocialista párt képviselőjének 1998. szeptember 

17-én a Parlamentben tartott felszólalása sikerrel járt. Törvényjavaslatát elfogadták, majd 1999. 
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január 29-én ki is hirdették45. Meirinhos beszéde inkább retorikai, mint jogi eszközöket 

alkalmazott. A képviselő a legszebb és legautentikusabb mirandés szavakkal emelte ki a nyelv 

esztétikai és történelmi jelentőségét, rámutatva arra, hogy bár a nyelv ápolása a beszélőközösség 

elsődleges felelőssége, az államnak kell felvállalnia e sajátos kulturális örökség védelmezését. 

Az országgyűlés elnöke válaszában dicsérően szólt a mirandai nyelv hangzásáról, a Ház pedig 

egyhangúlag megszavazta a törvényjavaslat elfogadását. Ennek eredeti és magyar változatát a 

függelékben közlöm a törvénnyel együtt. Véleményem szerint már maga Meirinhos beszéde, 

annak patetikus stílusa, folklorikus perspektívája (ld. a mirandés mint történelmi érték vs. mint 

élő kommunikációs eszköz) is determinálta a nyelv kulturális érdekességként való kezelését (bár 

ez egyben a mirandai közösség szelíd szándékainak manifesztálása is volt).  

A 7/99-es törvény nyomán a mirandést Portugália második hivatalos nyelveként 

emlegetik46, de ez pontatlan. A törvény így fogalmaz: (2. cikk) „Az Állam elismeri a mirandai 

nyelv használatához és ápolásához fűződő jogot abból a megfontolásból, hogy a mirandés a 

kulturális örökség része, kommunikációs eszköz és Miranda régió identitásának erősítője.” A 

dokumentum elismeri a gyermekek mirandéstanuláshoz való jogát, és engedélyezi, hogy a helyi 

hatóságok kiadjanak egy mirandai nyelvű fordítást hivatalos irataik mellé. Mindez azt jelenti, 

hogy a mirandés még csak igazi regionális nyelvként való elismertségben sem részesült. Kloss 

(1967a) csoportosítása alapján a nyelvek hivatalos tűrésének-támogatásának hat dimenziója 

lehetséges: (1) egyedüli hivatalos nyelv egy államban (2) társhivatalos szerep (3) egy régió 

hivatalos nyelve (4) bizonyos célokra engedélyezik (5) megtűrik (6) betiltják. A mirandai 

közösségnek volt része a hatodik és az ötödik fokozatban is, de a 7/99-es törvény egyértelműen 

csak a negyedik kategóriába utasítja. Azaz nem valósul meg a regionális elismerés47: ez ismét a 

fentieket erősíti meg. Ugyanis a regionális önkormányzat, hatóságok nem használják, és a 

törvény nem arra hivatkozik, hogy a mirandai lakosság önmagát a mirandai nyelv 

használójaként azonosítja, hanem csak arra, hogy a nyelv is a helyi identitás része, valamint a 

törvény csak bizonyos funkciókban engedélyezi a nyelv használatát. Ezért a mirandés csak egy 

                                                 
45 7/99-es törvény, január 29., kihirdetve: Diário da República nº 24/99,Série I – A. Végrehajtási rendelet: 
Despacho normativo nº 35/99 július 20., - Diário da República I Série B nº 167. 
46 Pl. http://www.cienciahoje.pt/index.php?oid=32336&op=all ld. még a mirandésről szóló portugál nyelvű 
Wikipédia-szócikket vagy a Mirandês outra língua című dokumentumfilmet. 
47 Szintén ki kell igazítani azt a vélekedést is, hogy a mirandés 1999 óta volna nyelv. Ez az állítás a korábban 
említettek miatt értelmezhetetlen. 
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elismert nyelv, azaz „van egy törvény, amely megnevezi ezt a nyelvet, és elismeri a 

használatának és fejlesztésének jogát néhány területen” 48.  

Ivo Mendes, a helyi ifjúsági szövetség volt elnöke 2012 augusztusában elmondta: a 

fiatalok azóta kezdenek büszkék lenni származásukra, amióta a lakosságban „tudatosult”: egy 

önálló nyelvet, „Portugália második hivatalos nyelvét” beszélik. Ez a hívószó nagy legitimáló, 

mozgósító erővel bír. Vannak, akik ennél tovább mennek. Szintén 2012 augusztusában 

készítettem interjút Artur Nunes polgármesterrel. Szerinte a törvény életbe lépése óta a mirandés 

„megszűnt kisebbségi nyelvnek lenni”: nemzeti nyelvvé vált, így az oktatási minisztériumnak 

meg kellene teremtenie az országos mirandéstanítás feltételeit. Egy alapvetően semleges és 

tévesen használt jogi kategória tehát ideológiai tartalommal telítődhet. A „Portugália második 

hivatalos nyelve” jelmondat hasznos lehet a helyi identitás erősítésében és a turizmus 

fellendítésében, de a nyelvpolitika terén veszélyeket is rejt magában.  

Nagy dilemma, hogy egy ilyen csekély táborral bíró, apró régióban beszélt nyelv milyen 

jogi elismertséget élvezzen. Sőt, valószínűleg a nyelvi tervezés egyéb eszközei jóval 

hatékonyabbak lehetnek a nyelvélénkítés terén, mint pusztán a törvények. Vannak olyanok, akik 

sajnálkoznak, hogy a törvény nem tesz lehetővé hatékonyabb revitalizációs lépéseket, pedig 

még a szimbolikus 7/99-es törvény sem tiltja meg magasabb szintű intézkedések alkalmazását. 

A polgármester 2012 nyarán azt hangoztatta: a minisztériumok és egyéb állami szervek nem 

fogadnak el mirandai nyelvű beadványokat, ezért a mirandai önkormányzat nem is készít 

fordítást az irataihoz. (Ti. korábban mirandai nyelven küldtek kötelező jelentéseket, jogi 

dokumentumokat a minisztériumoknak, amelyek természetesen nem fogadták el ezeket –

nyilván gyakorlati okokból is). Véleményem szerint az a tény, hogy a magas szintű hivatalos 

iratokat portugálul kell elkészíteni, nem jelenti azt, hogy a helyi lakosokkal ne lehetne 

mirandaiul kommunikálni. Ez a jogértelmezés pedig sorsdöntő lehet. 

 

4. A mirandai beszélőközösség meghatározása 

Dolgozatomban a társadalmi kétnyelvűség vizsgálatára fordítok nagyobb figyelmet, 

természetesen annak tudatában, hogy az egyéni és társadalmi bilingvizmus csak módszertani 

értelemben választható el egymástól (Romaine 1995: 23). Sok helyen hivatkoztam már a 

mirandaiakra mint többé-kevésbé egységes csoportra, de tisztázni kell, hogy a tagok között a 

                                                 
48 https://www.ethnologue.com/about/language-status  
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nyelv használatán kívül más (pszichológiai, stb.) kötelékek is vannak, sőt lassan ezek válnak 

dominánssá. Egy beszélőközösség tagjai nem feltétlenül ugyanolyan módon használják a 

nyelvet, sőt akár nem is közös a kód a csoport tagjai között, egy sor nyelvhasználati norma és 

szabály közös használata mégis összeköti őket (Romaine 1994). Korábban szó volt róla, hogy 

egyre több mirandai személy identitásának nem eleme már a nyelvtudás: az iskolázottabbak, 

fiatalabbak gyakran anélkül vallják magukat a beszélőközösséghez tartozónak, hogy volna 

érdemleges nyelvi kompetenciájuk.  

Egy beszélőközösség tagjai évszázadokon keresztül örökítik át az újabb generációkra 

hiedelem- és értékrendszerüket (Morgan 2007). A csoporton belüli interakciók alkotják az 

emberi kapcsolattartás alapformáit, a nyelv pedig az egyénnek a társadalomban, kultúrában való 

részvételét reprezentálja. Azonban ez azt is jelenti, hogy a beszélőközösség fogalma, például 

Bloomfield definíciójával ellentétben nem szűkül le az egyazon nyelvet használókra: „a 

beszélőközösség az embereknek olyan csoportja, amely a nyelvi jelek ugyanazon rendszerét 

használja” (Bloomfield 1933: 29, vö. 1933: 42). Gumperz így definiálja a fogalmat: „minden 

emberi közösség, amelyet tagjai közti rendszeres és gyakori interakciók, közös nyelvi jelek 

használata köt össze, és jelentős nyelvhasználati jegyekben különbözik más csoportoktól”, 

beszélőközösségnek tekinthető (Gumperz 1968: 66). A tagokat a nyelvi viselkedési normák, az 

attitűdök vagy éppen a lojalitás is összetarthatja (Gumperz 1968: 68-72). Labov szerint a 

beszélőközösséget nem a nyelvi elemek használatáról való megegyezés határozza meg, sokkal 

inkább a közös normák alkalmazása (1972: 120-121). Bartha is így fogalmaz: „a kétnyelvű 

beszélőközösségbe a kétnyelvűekkel rendszeresen érintkező s a közösség kétnyelvű beszélési 

normáinak tudásával rendelkező egynyelvű beszélő is beletartozik” (1999: 64).  

A mirandai beszélőközösség is inkább a tagok számára kölcsönösen érthető, 

szimbólumokat és ideológiákat is magába foglaló kommunikatív rendszer használóit jelenti 

(Morgan 2007: 3). Még a nyelvet nem beszélők is ismerik a kódválasztás szabályait, a nyelvi 

udvariasság sajátos helyi normáit. Mely jellemzőkkel lehet tehát leírni ezt a csoportot? Bár 

megnevezésük egy földrajzi helyhez köti őket, csoporthoz tartozásukban a közös lakóhely sem 

feltétel (vö. Morgan 2007: 4). Sok elvándorolt, akár évtizedek óta Franciaországban, 

Luxemburgban, Kanadában élő személy is intenzíven ápolja a kapcsolatokat a Mirandában 

maradottakkal. Emellett az internet segítségével egyre többen vesznek részt virtuálisan, de igen 

aktívan a nyelv modern életében. Tehát a lojalitás fontos elem. A mirandai közösséghez, 



61 
 

értékekhez való hűség magában foglalhatja az egyén pszichológiai, nyelvi, kulturális, de még 

gazdasági természetű azonosulását is a mirandaiak közösségével.  

A mirandai beszélőközösséghez tartozást nem lehet tehát bináris jegyként felfogni, sokkal 

inkább a prototípuselmélettel ragadhatjuk meg (vö. Fisch 2004). A csoport központi tagjai 

egyrészt a nyelvet jól és gyakran beszélő, hagyományokat követő személyek, másrészt azok a 

nyelvvédők, akik hangsúlyosan manifesztálják hovatartozásukat. Egyébként az utóbbi 

csoportnak nagyobb szerepe van a nyelvmegtartásban, mivel ők dolgoznak a revitalizációért. A 

nyelvcsere-nyelvmegtartás folyamatai szempontjából az is fontos, hogy a „tipikus” mirandai 

beszélők, azaz az idős földművesek rétege a nyelvi mozgalmak szempontjából a periférián 

helyezkednek el. Hozzá kell tenni, hogy az identitás nem gyermekkorban „készen kapott”, 

hanem dinamikusan változik (Langman 2002). Ezt illusztrálja az is, hogy bizonyos elvándorló 

mirandaiak identitása idővel egyre erősödik. 

A mirandaiak nyelvvédő, a csoportnormákhoz lojális, jellemzően értelmiségi csoportjára 

a gyakorlóközösség modelljét is alkalmazni lehet. A gyakorlati vagy gyakorlóközösség 

(community of practice) fogalma a tanulás elméletéből származik, és egy közös törekvésen 

munkálkodó emberi csoportot jelöl (Eckert 2006). A kategória szociolingvisztikai jelentősége 

abban áll, hogy rámutat: az ilyen csoportot nem pusztán identitása, jellemzői vagy a tagok 

együttes jelenléte tartja össze, hanem a résztvevők közös tevékenysége, érdeklődésből fakadó 

érdemi együttműködése. A gyakorlóközösség működését három tényező határozza meg: „a 

csoport tagjai együttesen vesznek részt egy egyezkedésen alapuló közös vállalkozásban a 

javaknak egyezkedés útján létrehozott közös repertoárja segítségével” (Langman 2002: 70). Ez 

a mirandai nyelvvédőkre is érvényes: ők rendszeresen együtt tevékenykednek, céljuk a mirandés 

ápolása, revitalizációja kulturális és tudományos programok keretében. A gyakorlóközösségben 

gyakran sajátos nyelvhasználati formák is kialakulnak, ami a mirandai nyelvápolókra is igaz. 

Ők alakították ki a mirandés egy formálisabb regiszterét (az irodalmi, tudományos szövegek és 

az értelmiségi társalgás számára), amelynek használata is köreikre korlátozódik. 

 

5. A mirandai közösség szocio-demográfiai profilja 

A következőkben áttekintem azokat a társadalmi tényezőket, amelyek befolyásolják a mirandai 

nyelv használatát és vitalitását. Erre a vizsgálatra azért is szükség van, mert a demográfiai, 

társadalmi tényezőket a nyelvi tervezésnél is figyelembe kell venni. Úgy vélem, ezeket a 
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tényeket eddig sem a helyi önkormányzat kulturális és nyelvápoló tevékenységeinek szervezői, 

sem a nyelvvédő értelmiségiek nem vették kellően figyelembe. Adataimat a portugál statisztikai 

hivatal (Instituto Nacional de Estatística) dolgozói szolgáltatták, valamint az északi régióra 

vonatkozó statisztikai évkönyvekből (a továbbiakban AERN, évszám) és a megye 

önkormányzata által kiadott jelentésből (Diagnóstico social) származnak, illetve saját 

megfigyeléseimen alapulnak. 

A mirandai lakosság száma (amely nem azonos a beszélők számával!) az utóbbi 

évtizedekben csökkent (16. ábra). 1981 és 1991 között nagyon magas, 12,6%-os volt a 

népességfogyás (Diagnóstico 15), amely az elvándorlással és a születések számának 

csökkenésével magyarázható. Ez a tendencia ma megtorpanni látszik, bár a megye lakossága 

így is mindössze 7400 fő (2012), azaz ez egy igen kicsi, sebezhető közösség (Diagnóstico 16, 

AERN 2010, 2011, 2012, Vasconcelos 1900: 59). A népsűrűség is alacsony: a portugál átlag 

114 fő/km2, Trás-os-Montes régió adata 24,5 fő/km2, míg Miranda do Douro-ban ez a szám 15,2 

fő/km2 (Diagnóstico 16, AERN 2010, 2011, 2012). Ennek oka az, hogy Miranda megye máig 

jórészt falusias, és sok tanya (quinta) is található itt, amelyeknek már csak néhány fő idős lakója 

van. A falvakban pedig sok a lakatlan ház49. Jelenleg egyedül a megyeszékhely lakossága nő 

jelentékenyen a vidékről való elvándorlás (17. ábra), a mezőgazdasági termelés feladásának 

következtében. Így kezd kialakulni egy kisebb szakadék Miranda város (és Sendim) 

urbanizációhoz szokott, a portugállal napi, szoros kapcsolatban levő modernebb, iskolázottabb 

és fiatalabb polgárai, valamint a falvak idősebb, archaikus életmódot folytató lakosai között. A 

társadalom elöregedését jól mutatja a mellékletben található korfa (18. ábra). A megye 

lakosságában 1991 és 2001 között 25%-kal nőtt az idősek száma, míg a 0-14 éves korosztály 

tagjai 34%-kal kevesebben vannak (Diagnóstico 18). Úgy tudni, az utolsó Mirandában született 

személy 1993 július 21-én jött világra (a fiatalabb lakosok a régió távolabbi kórházaiban 

születtek).  

                                                 
49 A hagyományos, gránittéglákból, eredetileg kötőanyag nélkül készült falusi lakóépületek két szintből állnak, 
régen az alsó szint volt az állatok szálláshelye, míg az emeleten éltek az emberek. Társasházak csak a 
megyeközpontban vannak, itt is csak néhány lakásból állnak ezek a nemrég épült egységek (de például a városba 
vezető 221-es számú főút mellett létesült tömb, amely épületenként két, kb. 100 m2-es lakásból áll, a gazdasági 
válság miatt részben kihasználatlan). A tájból mindössze Miranda városában emelkedik ki néhány hotel. 
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További probléma az északi régióban igen magas munkanélküliségi ráta50 (2012-ben 

16,1%, ld. AERN 2012). Ez a mai elvándorlás fő oka, azzal együtt, hogy sokan már 

középiskolás, egyetemista korukban elhagyják régiójukat a jobb képzési lehetőségeket keresve: 

ez a nyelvcsere irányában hat. Általában a fizetések is alacsonyabbak a megyében: az országos 

átlag 80%-át teszik ki (AERN 2012). A nem megfelelő oktatás és egészségügyi ellátás is oka az 

elvándorlásnak: egyetem nincs, középiskola is csak egy van a megyében. A magas 

analfabetizmus nyelvmegtartó faktor: 2000-ben 1600 iskolázatlan tagja volt a helyi 8000 fős 

lakosságnak (Diagnóstico 39). Ők mezőgazdasággal foglalkoznak, és sokan közülük még 

falujukat sem hagyják el életük során. A kórház hiánya a portugálnak kitettséget erősíti: a 

betegeknek súlyosabb panaszokkal akár 80 kilométert is kell utazniuk. 

Miranda megye lassú élettempójából legfeljebb a turizmusban lehet gazdasági előnyt 

kovácsolni. A szállodai, éttermi szolgáltatások általában elégségesek a gyakran külföldi 

(spanyol, francia) vendégek fogadására, azonban rendelőintézet, posta, bank, bankautomata, 

nagyobb üzletek csak Miranda városában vannak, a falvakban legfeljebb időszakos orvosi 

rendelő és egy kisebb bolt található. Mindez szintén sok helyi lakost elriaszt a területről. 

Miranda elszigeteltsége a XXI. században is megmaradt: a régió székhelye, Bragança 80 km-re 

található. A közlekedés is nehéz, a megyén belül csak iskolabusz üzemel, helyijárat nem. 

Lisszabon autópályán öt-hat óra alatt érhető el, Porto-ból a napi három-négy buszjárat51 4-5 óra 

alatt ér Mirandába, a lisszaboni út pedig legalább 8 órás. 

6. A mirandai közösség szociolingvisztikai profilja 

A fentiekből is kiderült, hogy a mirandés nem csak a tényleges kommunikációt szolgálja, hanem 

szimbolikus szerepet is betölt a csoport életében (vö. Bartha 1996: 274). A következőkben a 

portugál és a mirandés munkamegosztását, a két nyelv használatának közösségi normáit 

vizsgálom. Arra keresem a választ, hogy a mirandés hol tart a nyelvmegtartás-nyelvcsere 

kontinuumán. A vizsgálatot Martins (1997) és Merlan (2009) (egybecsengő) eredményeinek 

kritikai másodelemzésének segítségével végzem el, saját vizsgálataim eredményével 

kiegészítve. Merlan 2004 és 2006 között végzett interjús és kérdőíves felmérést. Standardizált 

                                                 
50 Ellenben egy faluban, Palaçoulo-ban viszont nincs munkanélküliség, sőt a foglalkoztatottság 100%-nál is 
magasabb. Itt két nagyobb manufaktúra is létesült, amelyek más falvak lakosságának is megélhetést biztosítanak 
(Rádio Brigantia, 2012. 07. 04.). 
51 2009 májusában tett utazásom alkalmával Mirandela és Miranda do Douro között sokszor csak egy kisbusz 
szállította az utasokat. Máig késhet a busz például abból az okból, hogy szamarak vagy marhák csordája halad át 
az úton. A régió útjain a forgalom egyébként igen csekély. 
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kérdőívei igen részletesek, a nyelvhasználat minden színterére, aspektusára kiterjednek. 

Önbevallásos alapon vizsgálta az adatközlők nyelvi kompetenciáit, emellett a mirandés egyes 

nyelvhasználati színterekhez kötődő vitalitását is felmérte, és attitűdvizsgálatokat is végzett. 

Részletesen, pontosan felmérte a portugál-mirandai kétnyelvűség mai állapotát, sok 

szociolingvisztikai változó szerepét megvizsgálva. Néhány később említendő pontatlanság 

ellenére kutatása hű képet ad a nyelv használatáról, állapotáról. Ezért nem láttam tehát 

szükségét, hogy a saját kutatásomban hasonló felmérést végezzek. 

6.1. A mirandai közösség nyelvi repertoárja 

A nyelvi kontaktusok történetéből ismeretes, hogy a mirandai közösség a mirandésen és a 

portugálon kívül a kasztíliait és a galego nyelvet is használta, bár utóbbi két nyelv ismerete csak 

bizonyos társadalmi rétegekre korlátozódott. Spanyolul ma is főként a kereskedelemben 

dolgozók beszélnek. Az 1990-es végén pedig a nyelvtanulásnak és a migrációnak köszönhetően 

elkezdett megjelenni az angol és a francia is a mirandaiak repertoárjában (Martins 1997). Az, 

hogy a mirandaiak is egyre inkább érintettek az angol világméretű terjedésétől, hozzájárulhat 

ahhoz, hogy sok diák nem folytatja a mirandés tanulását. Tudniillik, a felső tagozatosok és a 

középiskolások gyakran a világnyelvek és más érettségi tárgyak tanulását helyezik előtérbe. 

6.2. A mirandés nyelvtudás szintjei: a strukturális nyelvcsere veszélyei 

Nyelvcsere alatt egy (jellemzően kisebbségi, „Low”) nyelv használatának feladását értjük. 

Weinreich definíciója szerint: „a nyelvcserét úgy határozhatjuk meg, mint áttérést egy nyelv 

szokásásos használatáról egy másikra” (1953: 68). A nyelvcserének (az egyén perspektívájából: 

nyelvvesztésnek, Bartha 1999: 125) funkcionális és strukturális következményei vannak. A 

funkcionális aspektus azt jelenti, hogy egy instabil diglossziás helyzetben a kisebbségi nyelv 

használatának köre szűkül, egyre kevesebb, jellemzően informális színtere marad. A strukturális 

nyelvcsere pedig azt a folyamatot jelzi, amelynek során a kisebbségi nyelvhasználati területek 

szűkülése és az interakciók ritkulása miatt a nyelvi rendszer is erodálódik (Huls‒van de Mond 

1992). Ez gyakran abban nyilvánul meg, hogy a fiatalabbak sokkal transzparensebb 

morfoszintaxist használnak, csak az általános szabályokat alkalmazzák (Appel‒Muysken 1987: 

43). A strukturális nyelvvesztés jelének tarthatjuk azt is, hogy a mirandai fiatalok körében 

alacsony szintű a mirandai archaizmusok, provincializmusok ismerete. Kialakulóban van tehát 

egy stilisztikailag homogén, struktúráját tekintve kevés szabályra épülő nyelvváltozat, amelyet 

a fiatalabb mirandaiak talán tovább is adnak utódaiknak. Appel és Muysken ezt a jelenséget 
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monostilizmusnak nevezi (1987: 44). A mirandés-portugál kétnyelvűség esetében a két nyelvi 

rendszer hasonlóságai miatt igen nehéz vizsgálni a nyelvcsere strukturális aspektusait. 

Merlan a szóbeli és írásbeli produkciós és percepciós készségeket egyaránt vizsgálta 

adatközlőinél, bár ismét csak önbevallásos alapokon (2009: 242-251). Ellentétben vele, én csak 

a produkciós készségeket tartom a nyelvtudás fokmérőjének, mert a portugál és a mirandés 

strukturális és lexikai hasonlósága miatt a percepciós (főként a hallottszöveg-értési) készségek 

egyszerű pozitív nyelvi transzferen is alapulhatnak. Más szóval, nem kell kifejezetten 

mirandaiul tudni ahhoz, hogy valaki értse ezt a nyelvet52. Az adatok elemzésénél azt is 

figyelembe kell venni, hogy a mirandaiak gyakran igen kritikusak a saját nyelvtudásukkal. Ez 

nem csak a nyelvcsere előrehaladásáról árulkodik. Sokaknál ez az érzet egyrészt abból fakad, 

hogy úgy gondolják, egy irodalmi változattal nem rendelkező nyelvet nem lehet jól beszélni (vö. 

Merlan 2009: 242). Másrészt adódhat ez az iskolázottság alacsonyabb fokából is: sok beszélő a 

portugáltudását sem tartja tökéletesnek, mert nem elégedett a saját műveltségével.  

A mirandéstudás mértékét főként az életkor, másodsorban a lakóhely és az iskolázottság 

határozza meg (19-20. ábra). Ami a fiatalok nyelvi kompetenciáit illeti, egy portugál ajkú ország 

egynyelvű oktatási rendszerében teljesen érthető, hogy közöttük még mirandés-domináns 

beszélőt is aligha találni (vö. Martins 1997). Míg a legidősebbek közül még élnek egynyelvűek, 

az életkorral arányosan nő a portugál-domináns személyek aránya a közösségben. Ennek 

tükrében meglepő, hogy míg Merlan felnőtt adatközlőinek 2%-a egyáltalán nem beszél 

mirandaiul, a diákok közül egy sem mondta ezt (Merlan 2009: 249). Ennek okát a mintavétel 

módszerében53 kell keresni. Merlan válaszadóinak többsége a mirandést tanulók közül került ki, 

így pedig az eredmény egyértelmű és természetes, csakhogy a validitása megkérdőjelezhető. 

Pontosabb képet ad a fiatalok nyelvtudásáról az aktív és passzív nyelvtudás szintje. Szembetűnő, 

hogy a diákok között jóval nagyobb az inkább csak értő, mirandait kevésbé jól beszélő 

személyek aránya. Ez is arra utal, hogy a nyelvcsere igen előrehaladott a fiatalok körében.  

                                                 
52 Az egész ibériai dialektuskontinuumra igaz ez. Még a valamely ibériai újlatin nyelven megtanult, némi nyelvi 
tudatossággal vagy alapvető nyelvészeti ismeretekkel rendelkező külföldi is megérti a mirandés szövegek nagy 
részét. 
53 Gyanús egyébként, hogy a felnőtteknél is rosszabb volna az eredmény, ha Merlan nem a hólabda módszerével 
kereste volna adatközlőit. Saját kérdőíves vizsgálatomban tapasztaltam, hogy az ismerősök ismerősei a nyelv iránt 
érdeklődő, jobb nyelvtudással bíró személyek. Őket a segítők azért ajánlják a kutatónak, mert „értékes és pontos 
információval fognak szolgálni”. Aki „átlagos” vagy netán átlagon aluli ismeretekkel bír, a háttérben akar maradni, 
hiszen fél a kudarctól (az üresen maradt válaszhelyektől), vagy nem akarja félreinformálni a kutatót, akit kissé 
tanítványnak tekint. Ezért én véletlenszerűen választottam ki adatközlőimet, és hosszú időt töltöttem azzal, hogy 
elmagyarázzam: a nemleges adat is adat számomra. 
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Érdemes szólni a mirandaiak írásbeli kompetenciáiról is. Mint említettem, az olvasási 

készségeket nem érdemes figyelembe venni: a mirandés és a portugál ortográfiai rendszerének 

hasonlósága miatt bármely egynyelvű portugál is elfogadható szinten ért mirandai nyelvű 

szövegeket. Az íráskészség sokaknál rosszabb, hiszen csak a 2000-es évek óta van jelentősebb, 

a köznapi beszélő által is hozzáférhető írásbeliség ezen a nyelven. Merlan (2009: 286) egy 

szövegalkotási teszttel is felmérte ezt a kompetenciát a diákok körében. Kérdőíve végén arra 

kérte az informánsokat, írjanak önmagukról. (Mivel kérdőíve portugálul készült, nem csoda, 

hogy mindössze 4,25% válaszolt mirandai nyelven.) Még e viszonylag kevés adat is jól mutatja, 

hogy a diákok szövegeiben sok az interferencia és a bizonytalanság. Vagyis a vizsgálatokban 

részt vevők percepciós készségei jobbak, mint a produkciós kompetenciáik: a beszélők 

mirandéstudása kezd passzívvá válni. 

6.3. A nyelvhasználat színterei és a kódválasztás 

6.3.1. A mirandés-portugál diglosszia 

A nyelvek közötti munkamegosztás természetes jelenség, sőt a kétnyelvűség 

fenntarthatóságának záloga az, hogy mindkét kódhoz társuljanak specifikus funkciók, 

használatukban legyen valamiféle (beszédpartner, kontextus vagy téma szerinti) megoszlás. „A 

kétnyelvűség csak addig tartható fenn huzamosabb ideig, ha az egyes nyelveknek az egyén 

és/vagy a közösség számára jól körülhatárolható funkciói vannak” (Bartha 1999: 123). Azonban 

kisebbségi helyzetben gyakori, hogy a nyelvek funkciója, státusza, presztízse a társadalmi 

változások hatására módosul, ekkor pedig a használati körük is változhat. Pontosabban, a 

nyelvcsere klasszikus formájában a nagyobb presztízsű nyelv használata kezd a másik kód 

rovására terjedni (Romaine 1995: 39-40). E folyamat vége az egynyelvűség lehet. 

A 21. ábrán Harold F. Schiffman (1998) nyomán bemutatom a mirandés és a portugál 

„munkamegosztását”. Schiffman nyolc bináris kategóriát javasol a High és Low nyelvek 

elkülönítésére, egymáshoz való viszonyuk jellemzésére (1998: 206). A High nyelvek általában 

a bal oldali kritériumoknak felelnek meg, míg a Low nyelvek a jobb oldali kategóriákat töltik 

ki. Azaz, egy domináns nyelvet formális színtereken is használnak, A keretekben eltérő 

vonalkázással jelzem azt, hogy az adott kritériumnak a portugál vagy a mirandés felel meg. 

Természetesen nem mindig lehet binárisan elkülöníteni a két nyelvet. Ezért Schiffman eredeti 

elképzelését módosítottam: jelöltem, ha egy jellemző mindkét nyelv helyzetére ráillik. (A jobbra 

dőlő vonalkázás a portugált, a balra dőlő a mirandait jelzi, míg a rácsozás azt jelzi, ha az adott 
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kritériumnak részben vagy egészben mindkét nyelv megfelel. A rácsozott cella mérete azt is 

jelzi, hogy az adott jellemző mennyire illik egyszerre mindkét nyelvre. Ezzel érzékeltetem, hogy 

sokszor nem bináris a munkamegosztás a két nyelv között.) 

Ami a funkciót (1) illeti, a portugál a formális helyzetek nyelve, és az informális 

színterekre is átterjed. A (2) presztízs terén globális perspektívából nézve természetesen a 

portugál sokkal jobb helyzetben van, de országos-helyi viszonylatban mindkét nyelvnek lehet 

magas és alacsony a megbecsültsége. Irodalmi hagyománya (3) a portugálnak van, a mirandésé 

manapság formálódik. Az elsajátítást tekintve szintén nem egyértelmű a helyzet: ma már sokan 

a portugált beszélik anyanyelvként, és a mirandait tanulják meg az iskolában. Ez tehát nem a 

szokásos diglossziás elrendezést adja. Standardizáció (5) terén természetesen a portugál jár élen, 

de a mirandés is rendelkezik egy csekély nyelvi réteggel, amely (ha nem is a használatát, de 

legalábbis képességeit tekintve) egy standard nyelv strukturális, szókincsbeli sajátosságait 

mutatja. A portugál természetesen egy stabil, sőt terjeszkedő (6) nyelv, míg a mirandés 

visszaszorulóban van: e kategóriában a két nyelv viszonyára a várt elrendezés jellemző. 

Hasonlóképpen, a portugál nyelvi rendszere (7) kidolgozottabb, a mirandaiból hiányoznak 

szókincs- és stílusrétegek. A diglossziás kétnyelvűségre az is jellemző, hogy a High nyelv 

közössége nagyobb tekintéllyel (8) bír. A vizsgált helyzetben a portugál megfelel ennek a 

kritériumnak, azonban a mirandai értelmiség politikai és kulturális befolyását is figyelembe kell 

venni. 

6.3.2. A mirandés használatának lehetséges színterei 

Érdemes részletesen is áttekinteni, hogy a mirandést mely színtereken, helyzetekben használják 

(vagy hol lehet használni, azaz hagyományosan vagy újabban mely szituációkra alakult ki a 

szókincse, struktúrája, vö. Gal 2002a: 165). A mellékletben található táblázatban (22. ábra) 

bemutatom a lehetséges informális, félformális és formális domaineket, a háttérszín erőssége 

pedig azt mutatja meg, hogy ezek közül melyikben milyen gyakori a mirandés választása. 

A mirandés legjellemzőbb területe a családi kommunikáció. A mirandés, ahogyan már 

Vasconcelos is leírta, az otthon, a mező, a (mezőgazdasági) munka és a szerelem nyelve (1900: 

7). Máig a legtöbben familiáris közegben használják: elsősorban idősebb rokonaikkal beszélnek 

mirandaiul. Merlan felmérése szerint a felnőttek 41,5%-a csak mirandaiul beszél a 

nagyszüleivel, és 37,7%-uk a szüleivel is csak ezt a nyelvet használja (Merlan 2009: 315). 

Azonban manapság a portugál az informális színterekre is beszüremkedik: a családokban a 
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fiatalabb tagokkal jellemzően már portugálul beszélnek. A szülőknek már csak 17-18%-a 

kommunikál csak mirandaiul a gyermekeivel és unokáival (Merlan 2009: 319), a legtöbben már 

csak portugálul szocializálják gyermekeiket. Így lassanként megtörik a generációk közötti 

nyelvátadás. Bár a közösségben az idősebb személyek nagy társadalmi tekintéllyel 

rendelkeznek, nyelvi értelemben ők sem tudják befolyásolni gyermekeik, unokáik magatartását. 

Sokan nem is érzik fontosnak a mirandés átadását, mert ezt a kódot nem tekintik „hasznos”, 

legitim nyelvnek. Egy tanár így vallott nekem családi nyelvhasználatáról: 

„A gyermekeim (5 és 2 évesek) nem rendelkeznek nyelvi tudatossággal, bár az idősebbik meg 

tudja különböztetni a mirandést a portugáltól. Nehezen érti meg a mirandést, és ha megpróbál 

beszélni, azt nagyon portugálos akcentussal teszi. A nagymamájuk úgy tekint a mirandaira, 

ahogyan mindig is tekintett: az ő évszázadokon keresztül elmaradottnak, hibás beszédnek tartott 

nyelve –és ezt nagyon nehéz levetkőzni! Természetesen beszél mindenkivel, bár megerőlteti 

magát, hogy portugálul beszéljen idegenekkel.” 

Ezzel ellentétben a mirandés használata egyre gyakoribb lesz az internetes fórumokon. 

A számítógép közvetítette kommunikáció jelentősége abban áll, hogy a beszélőközösség 

fiatalabb, mobilisabb tagjainak is lehetőséget ad a mirandés nyelvű kommunikációra, a fiatalok 

természetes közegébe illeszkedik, és növeli a nyelv presztízsét. Az utóbbi tíz évben a mirandaiak 

közötti virtuális kommunikáció a blogoszférából a közösségi oldalakra tevődött át, ami sokkal 

élénkebb diskurzust tesz lehetővé.  

Ami a formálisabb helyzeteket illeti, a megyei önkormányzatnál legalábbis elvben van 

lehetőség arra, hogy a lakosok mirandaiul intézzenek egyszerűbb ügyeket, ha azok csak szóbeli 

egyeztetést igényelnek (egy önkormányzati dolgozó szóbeli közlése szerint). Ezzel azonban 

kevesen élnek. A hagyományőrző programokon jellemzően ezt a nyelvet használják, akár 

turistalátványosságként is. Informális írásbeli használata szinte nincs is. Számos beszélőt 

kérdeztem meg, hogy készít-e feljegyzéseket, rövidebb-hosszabb leveleket mirandaiul, de csak 

a tudatos nyelvvédők válaszoltak igennel. Érdekes példa Constantim település már bezárt kis 

gabonaőrlő üzeme, ahol a falakon számos firka, feljegyzés található. A tulajdonos (özvegye 

elmondása szerint) mirandés-domináns beszélő volt, mégis: a falakon levő összes írás portugálul 

van. A nyelvnek tehát spontán írásbelisége alig van, inkább tervezett szövegműfajokkal 

számolhatunk. 
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Merlan felmérését én azzal egészítettem ki, hogy adatközlőimtől megkérdeztem, mely 

színtereken, helyzetekben elképzelhetetlen számukra, hogy mirandaiul szólaljanak meg, vagy 

mirandai szót halljanak. Az iskolázottabbak azt felelték, elvileg bármely színtérre ki lehetne 

dolgozni a mirandés struktúráját, szókincsét, míg a szociolingvisztikai ismeretterjesztésben 

kevésbé részesült személyek54 az országos politikát, a hazai vagy nemzetközi vonatkozású (nem 

helyi témákról szóló) televíziós műsorokat említették, illetve furcsa lenne számukra, ha 

mirandai nyelvű reklámot hallanának az országos adásokban.  

6.3.3. A nyelvválasztást meghatározó változók a beszélő szempontjából 

A kétnyelvű közösségben a kódválasztást több tényező is meghatározza. A legfőbb változó ezek 

közül az életkor: minél idősebb valaki, annál valószínűbb, hogy domináns nyelve a mirandés 

(Merlan 2009: 300). Merlan felmérése szerint (Milyen nyelven kommunikál a hétköznapokban?) 

a 60 év felettiek 44,5%-a beszél csak mirandaiul, a 18-25 éveseknek 48,6%-a pedig csak 

portugálul. Az összes felnőtt adatközlő 21%-a vallotta magát monolingvisnek, de ők sem élnek 

teljes egynyelvűségben: többé-kevésbé biztosan kell kommunikálniuk formális színtereken, 

vagy néznek televíziót, stb. Ahogyan már szó volt róla, Merlan felmérésében a 10-17 éves 

válaszadók többsége tanul(t) mirandaiul, ezért itt torzítva jelenik meg a fiatalok 

nyelvhasználatának képe: a mirandaiul tudók közül nyilván többen használják is a nyelvet, mint 

a teljes korcsoportban. Márpedig, ha a nyelvet tudók körében is nagyon alacsony (0,7%) a 

nyelvet használók aránya, akkor az ifjúság egészében bizonyára még lesújtóbb adatot kapnánk. 

A nyelv használatában az iskolázottság is meghatározó faktor, bár itt nem egyértelmű az 

összefüggés. Az alacsonyabb végzettséggel rendelkezők jellemzően többször használják a helyi 

nyelvet, mivel munkájuk, magánéletük jobban kötődik Mirandához. A középfokú végzettségűek 

gyakran mobilisabbak, mivel helyben nem találnak munkalehetőséget: őket erősen veszélyezteti 

a nyelvcsere. Az értelmiségiekre két tendencia jellemző. Sokan védik a nyelvet, mirandai 

irodalmat olvasnak (Merlan 2009: 358-359), vagyis közöttük magas a nyelvet megtartók száma. 

Azonban azok, akik előmenetelükre nagy gondot fordítanak, feladhatják a mirandést más, 

egyértelműbb kulturális-gazdasági hasznot hajtó nyelvek vagy más ismeretek javára. 

Természetesen a lakóhely is meghatározó: az elszigetelt falvakban, tanyákon lakók csak 

befogadóként érintkeznek a portugállal, míg a városlakók mindennapjaiban a portugál dominál. 

                                                 
54 Azért is nehezebb ma már direkt kérdéseket alkalmazni a felmérésekben, mert már az iskolai antológia, a La 
Gameta is a társasnyelvészet és a kétnyelvűség-kutatás fő tételeit hangoztatja, így egyes beszélők a „korrekt” 
választ adják vissza. 
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6.3.4. A beszédpartner szerepe a kódválasztásban 

Susan Gal (1979) kutatásához hasonlóan én is megvizsgáltam azt, hogy adatközlőim mely 

helyzetben melyik nyelvet választják. A mezőgazdasági szókincsről szóló felmérésemben (ld. 

III. 4. fejezet) egy nyelvhasználati kérdéssor is szerepelt. Az adatközlőim (mind magukat 

bilingvisnek tartók, felnőttek: n=32 fő, gyermekek n=1255) válaszait táblázatba rendeztem, és 

életkor szerint állítottam sorrendbe a válaszokat (23. ábra). A mirandai közösség esetében a 

társadalmilag releváns színterek a család, baráti kör, vallás, munka, újabban ezekhez csatlakozik 

a folklór-hagyományőrzés és az oktatás. A táblázatból egyszerre derül ki a mirandés és a 

portugál munkamegosztása, valamint vertikálisan leolvashatók belőle a nyelvcsere jelei. 

Tudniillik, az idősebbek sokkal több helyzetben választják a mirandést, a középkorosztály 

körében felboruló egyensúlyú bilingvizmus mutatkozik, a fiatalok pedig alig használják a 

nyelvet. Ez azért is szembetűnő, mert az általam megkérdezett 18 év alattiak mind tanulnak 

mirandaiul. Azok a magukat bilingvisnek tartók, akik nem járnak a nyelvkurzusra, valószínűleg 

még ennyi színtéren sem használják a mirandait. Emellett egyre több az egynyelvű fiatal. 

Gyakori, hogy míg valaki a nagyszüleivel, szüleivel mirandaiul beszél, gyermekeivel már 

portugálul kommunikál. A táblázat egyértelműen arra utal, hogy a mirandai közösség a 

nyelvcsere előrehaladott fázisában tart: már a 40 éves korosztály is portugál-domináns, ezzel 

együtt a mirandés használati színtereket is veszít, egyre jobban visszaszorulva az informális 

helyzetekre. 

A nyelvválasztási döntésekben lényeges a beszédpartner kiléte is. A 24. ábra döntési 

ágrajzán Appel és Muysken (1987: 27) nyomán a beszédpartnerhez kötődő nyelvválasztást 

mutatom be. Azaz azt elemzem, hogy a beszélőközösség egy hipotetikus tagja, aki hajlandó is 

beszélni nyelvét, a mirandés használatára „alkalmas” (informális) szituációkban milyen döntési 

sémát alkalmaz. A P/M betű azt a nyelvet jelöli, amelyet a beszélő valószínűbben választ. 

Mirandai viszonylatban általában a beszédpartnerek lakóhelye, társadalmi jellemzői határozzák 

meg a nyelvválasztást, de ezt felülírhatja az, hogy az egyén elköteleződött-e a mirandés ápolása 

mellett. A falvakben élő, 40-50 év feletti személyek hasonló beszédpartnerükkel mirandaiul 

kommunikálnak, és a mirandaiul tudó, a nyelvet rendszeresen használó fiatalabb személyeket is 

ezen a nyelven szólítják meg. A városiak esetében az a döntő, hogy az illető huzamosabb ideig 

                                                 
55 A gyermekek válaszai a felső tagozatos diákokkal folytatott vizsgálatból származnak. Az összesen 43 diákból 12 
válaszolt egyértelműen a nyelvhasználati színterekre, partnerekre vonatkozó kérdésekre. 
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élt-e faluban: ha igen, jellemzően mirandaiul szólnak hozzá a társai. Ellenben ha földrajzi-

társadalmi értelemben mobilisabb, gyakran hagyja el a megyét vagy szoros kapcsolatokat ápol 

portugál ajkúakkal, akkor várható, hogy hozzá portugálul szólnak. Gyakori, hogy a Mirandából 

kivándorolt személyeket hosszú évtizedes külföldi/megyén kívüli tartózkodás után is mirandaiul 

szólítják meg. 

 

7. A mirandés vitalitása 

7.1. Bevezető 

Az előzőekben egymás mellett említettem sok nyelvcsere-tényezőt és nyelvmegtartási faktort, 

de hangsúlyozni kell, hogy ezek együttesen hatnak, tehát nem lehet önmagukban, a közösség 

nyelvhasználatának teljes spektrumából kiragadva szemlélni őket (Borbély 2001b). Kloss az 

elsők között hívta fel a figyelmet arra, hogy a nyelvcsere-nyelvmegtartás faktorainak legtöbbje 

kétarcú, azaz bizonyos körülmények között a nyelv elhagyásának irányában hatnak, más 

feltételek esetén pedig a nyelv vitalitását növelik. (Kloss 1966: 209-210).  

Például a beszélőközösség nagy létszáma kedvező lehet a nyelvmegtartásra, hiszen egy 

nagyobb csoport jobban tudja képviselni saját érdekeit, több anyagi, kulturális és szimbolikus 

forráshoz juthat hozzá. Azonban egy kisebb közösségnek előnye származhat abból, hogy 

kevésbé tagolódik szét, szorosabb kapcsolatok alakulhatnak ki a tagok között, a vezetők 

hatékonyabban tevékenykedhetnek a csoportért. Egy alacsony létszámú csoport általában 

kevésbé tudja hallatni a hangját, a többség erősebb nyomást gyakorol rá, és gyakran sokkal 

kevesebb anyagi és szimbolikus forráshoz juthat hozzá iskolái és egyéb intézményei, sajtója, 

stb. fenntartásához. Egy csekély számbeli erővel bíró közösség nem feltétlenül tud önerőből 

fenntartani saját oktatási intézményeket (Kloss 1966: 210). A nyelv kizárólagos iskolai 

használatát pedig a gyakorlati tényezők nem teszik lehetővé, tudniillik egy kis populáció 

számára a monolingvizmus egyfajta nyelvi bezárkózást, ez hátrányt okozna a munkavállalóknak 

(Bartha 1999: 139).  

A mirandai közösség jelenleg körülbelül 7000, optimisták szerint 15000 főt számlál 

(Merlan 2009, Martins 1997), ami igen kis létszám. A beszélőközösség méretét a helyi lakosok 

és az elvándorolt nyelvmegtartók számából szokták megbecsülni, de ez nem pontos. Figyelembe 

kell venni azt is, hogy a beszélőközösség nem homogén: a tagok igen különböző szintű nyelvi 

kompetenciákkal rendelkeznek, és más-más helyzetekben, eltérő intenzitással használhatják a 
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nyelvet. (Vagyis a beszélő fogalmának meghatározásától is függ az eredmény.) Emellett 

másképpen kell értékelni egy tízezer fő által rendszeresen, bizonyos színtereken kizárólagosan 

használt nyelv helyzetét, és máshogyan egy ugyanannyi fős közösséggel (=mirandai identitású 

csoporttal) rendelkező, de egyes tagok által alig beszélt kód vitalitását. A mirandésre nézve ez 

azt jelenti, hogy az aktív beszélők száma jóval kevesebb a helyi lakosok számánál. Miranda 

megye lakossága ma kevesebb 8000 főnél (2012-ben 7400 fő volt, ld. Diagnóstico social, 16. 

oldal). Mint ismeretes, a megyeszékhely népessége (kb. 2000 fő) nagyrészt nem beszél 

mirandaiul. A nyelvterülethez tartozik még két szomszédos megye (Vimioso és Mogadouro) 

néhány települése (Caçarelhos: 200 fő, Angueira 100 fő, Vilar Seco 180 fő, ld. AERN), de nehéz 

eldönteni, hogy ott a lakosság mely része tud még mirandaiul. Tehát a helyi potenciális beszélők 

száma 6-7000 körül lehet. A gyakorló beszélők ennél jóval kevesebben lehetnek (az elvándorolt 

aktív beszélők néhány százan lehetnek). Merlan adataiból ugyanis kiderül, hogy a felnőttek 

30%-a nem használja a kisebbségi nyelvet, a gyermekeknek pedig 50%-a beszél csak portugálul 

(2009: 293-361). Azaz az aktív nyelvhasználók száma legfeljebb 5000 körül alakulhat. Ez ellen 

az adat ellen egyelőre sok nyelvvédő tiltakozik, ez egyfajta tabu a közösség egy részében. Ők a 

10-15 ezres létszámot tartják reálisnak, ami inkább a mirandai gyakorlóközösség mérete. Pedig 

Crystal (2000: 13) szerint egy kisebbségi nyelv még 10 000 beszélő felett is csak rövid távon 

lehet biztonságban.  

A csoport területi elhelyezkedése, koncentráltsága is kétélű faktor, bár Kloss eredetileg 

ezeket az egyértelműen a nyelv megtartását segítő tényezők közé sorolta. Szerinte a nyelvi és 

kulturális szigeteket alkotó közösségek hatékonyan tartják meg nyelvüket (Kloss 1966: 209). 

Egy homogén tömbben élő csoport tagjai között valóban szorosabbak az interakciók, a beszélők 

kevésbé vannak kitéve a másik nyelv hatásának (Bartha 1999: 143). Az alacsony népsűrűség 

miatt azonban a beszélők egy részének kevés lehetősége van használni a mirandést, mivel sokan 

igen elszigetelten, magányosan élnek. Sőt, a beszélők körében megnőhet az elvándorlási 

szándék az izolált nyelv alacsonyabb presztízséből, csekély jövedelmezőségéből adódóan. Azt 

is hangsúlyozni kell, hogy a migráció nem jelenti automatikusan a nyelv feladását, mert 

kötődhetnek hozzá olyan speciális kommunikatív vagy éppen emocionális funkciók, amelyek 

miatt a beszélő fenntartja a kétnyelvűségét. Fontos még, hogy a kisebbségi nyelvi közösség 

rendelkezik-e anyaországgal, és ha igen, milyen mértékű a kapcsolattartás a két csoport között. 

A mirandai csoport egyelőre nagyrészt homogén tömbben él, Miranda viszonylagos izolációja 
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kedvez a nyelvmegtartásnak, de fennáll a veszély, hogy a portugál (esetleg a kasztíliai) 

összeroppantja ezt a nyelvszigetet. 

A többségi és kisebbségi nyelv, kultúra hasonlósága növelheti a kisebbségi közösség 

önbecsülését. Ám ez hamis biztonságérzetet is eredményezhet, ami erodálhatja a csoport 

öntudatát (Kloss 1966: 210). A többség nyomása is ambivalens faktor: lehetséges, hogy éppen 

ez vált ki nagyobb tudatosságot a csoport tagjaiban. A mirandés és a portugál nyelvi hasonlósága 

a nyelvcserét erősíti, míg a mirandai kultúra, tradíciók néhány erősen óvott jegye a 

nyelvmegtartást segíti. A mirandaiak körében erősen él az a tudat, hogy identitásukat védeni 

kell, ez pedig a nyelv megőrzésében is mozgósító erejű (vö. Appel‒Muysken 1987: 34).  

A nyelvterület jobban vagy kevésbé urbanizált volta is meghatározó a nyelv jövője 

szempontjából, de e faktorok vizsgálatánál is számolni kell azzal, hogy eltérő körülmények 

között egy-egy tényező máshogyan érvényesül. Például a vidéket általában a nyelvmegtartás 

elősegítőjének tartják (Borbély 2001b, Schildt 2004), de vannak nyelvek, amelyek a városi 

lakosság körében életképesek (Bartha 1999: 144). A városiak nyelvi beolvadását a közösségi 

kapcsolathálózatok minősége is befolyásolja. A városok a termelés növekedésével, az ipar 

megjelenésével együtt fejlődnek ki, és a jobb munkalehetőségek széles területről vonzzák az 

embereket. Ennek eredményeként sokszor eltérő nyelvet/változatot beszélő személyek is egy 

településre kerülnek, és a munka során jellemzően a standardet/államnyelvet kell használniuk, 

ami kétnyelvűséghez és/vagy diglossziához vezet (Schildt 2004: 1516-1518). A mirandaiak 

esetében is hasonló történt azokkal, akik nagyobb városokba költöztek: feladták vagy háttérbe 

szorították anyanyelvüket a jobb boldogulás érdekében (Merlan 2009). Egy hasonló folyamat 

fordított okból is bekövetkezett: a gazdasági fejlesztés érkezett a megyébe az 1950-es években, 

amikor vízierőművek épültek Picote, Sendim és Miranda városa mellett. A portugál szakképzett 

munkaerő befolyással volt a helyiek nyelvhasználatára (Merlan 2009: 77). 

A falusi, letelepedett életmódhoz általában jobban kötődik a hagyományőrzés, a szorosabb 

emberi interakciók, a normarendszer átörökítése, de egy vidéki terület kiszolgáltatott is lehet a 

gazdasági tényezőknek, a modernizációnak, míg a városi személyek sokszor anyagi források 

birtokában szabadabban, tudatosabban dönthetnek nyelvválasztásukról. Például a Mirandából 

elvándorolt értelmiség a jobb társadalmi helyzete okán megteheti, hogy privát színtereken a 

mirandai nyelvet használja, hiszen ez nem veszélyezteti megélhetést, presztízsét.  
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Az endo- és exogámia mértéke is meghatározza az asszimilációt (Bartha 1999: 140). 

Első ránézésre az endogámia magas foka kedvez a nyelvmegtartásnak, azonban az exogámia 

sem vezet feltétlenül nyelvcseréhez. Bár a vegyes házasságok lehetővé teszik a gyermek 

bilingvis szocializációját, fontos tényező a nyelvek presztízse, a közösség gyermeknevelési 

normái, vagy az, hogy az adott kultúrában melyik szülő gyakorol nagyobb hatást az utódok 

nyelvhasználatára. A mirandai szülők nyelvi döntéseit meghatározza a gyermeküknek szánt 

jövőkép: sokan nem tartják hasznosnak, ha fiuk, lányuk mirandaiul is tud (Martins 1997).  

Kétarcú faktor még az iskolázottság: az alacsony képzettség letelepedett életmóddal 

párosulva erősítheti a nyelvmegőrzést, növelheti a csoportkohéziót. De ha a beszélőközösség 

tudatosan vagy tudattalanul a kisebbségi nyelv tudását tartja az alacsony versenyképesség 

okozójának, az nyelvcseréhez vezethet. Ellenben az iskolázott személyek jobban 

hozzájárulhatnak a nyelvmentő (kulturális, oktatási) programok sikeréhez (Kloss 1966: 209).  

A nyelvterület gazdasági fejlettségét is körültekintően kell megítélni. A kevés 

munkalehetőség, a nehezebb megélhetés ösztönözheti az elvándorlást, de ha egy régió 

gazdasága emelkedőben van, az növelheti a nyelv presztízsét, ezáltal a nyelvmegtartási kedvet. 

Utóbbit felülírhatja, ha a terület vonzóvá válik más nyelv beszélői számára (ld. bevándorlás, 

turizmus, befektetések, vö. Bartha 1999: 145). A mirandai revitalizáció terén is dilemma ez: a 

hagyományos gazdálkodási formák segítették a nyelvmegtartást, de ezek helyébe ma a 

szolgáltatási szektor élénkülése lép. A turizmus nagyobb presztízst kölcsönözhet a nyelvnek, de 

félő, hogy hosszú távon az idegen kódok használatának kényszere miatt inkább a nyelvcsere fog 

erősödni. A nyelvterület fejlettségével szoros kapcsolatban áll a nyelv presztízse, a beszélők 

attitűdjei saját nyelvük és a többségi kód iránt. A mirandés helyzetét látva mégsem egyértelmű, 

hogy egy magas presztízsű nyelv vitálisabb volna: a kódnak és beszélőközösségének pozitív 

megítélése elszakadhat a tényleges nyelvhasználattól. 

7.2. A vitalitási skálák korlátai 

Egy nyelv helyzetét számos faktor együtthatása határozza meg, így körültekintően kell 

„megmérni” a vitalitását. Az elsők között Haugen (1972) írt egy részletes kérdéssort, amely 

segíthet a nyelv vitalitásának megítélésében. Azonban ez a lista nem kimerítő. Edwards (1992) 

33-ra bővítette a kérdések számát, és mikro- valamint makrováltozókat különített el, azaz 

különválasztotta a beszélőközösség szintjén és a szélesebb kontextusban érvényesülő 
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tényezőket. Ám még ez a lista sem segít egy formalizált leírásban, mert Edwards a válaszok 

számára nem hozott létre egy kategóriarendszert (vö. Grenoble‒Whaley 1998: 23-31). 

Joshua A. Fishman Reversing language shift (1991) című könyvében alkalmazott először 

egy alapos tipológiát a hátrányos helyzetben levő nyelvek veszélyeztetettségének megítélésére. 

Ez a GIDS (Graded Intergenerational Disruption Scale, Fishman 1991: 87-107). Ahogyan a 

neve is mutatja, ez a skála a generációk közötti nyelvátadás szempontjából mutatja egy nyelv 

vitalitását.  

8 Az utolsó beszélők a nagyszülők generációjának tagjai, ők kommunikációs szempontból 
elszigeteltek. 

7 A beszélők többsége a reproduktív életkoron túl van, a szülők nem adják át nyelvüket a 
gyermekeiknek. 

6 A kisebbségi nyelv a szóbeli családi interakciók kódja minden generáció számára.  
5 A kisebbségi nyelv a család, iskola, közösségi interakciók nyelve, de van némi 

írásbeliség is, azonban erős a többségi nyelvtől való függés. 
4 A kisebbségi nyelv jelen van az alsóbb fokú oktatásban, de a többségi közösség 

kontrollálja az ehhez szükséges anyagi forrásokat. 
3 Helyi, regionális munkák terén a csoporton belüli és kívüli tagok is használják. 
2 A kisebbségi nyelv a regionális közigazgatásban, tömegmédiában is használatos. 
1 A nyelv a munka, oktatás, tömegkommunikáció, stb. független nyelve. 

Fishman 1991: 87-107 

Véleményem szerint a skála túl általános. Nem hangsúlyozza: egyes csoportok kommunikációs 

értelemben vegyes összetételűek, ezért esetükben nehéz meghatározni a jellemzőbb fokozatot. 

Például a mirandés vitalitása akár negyedik szintű is lehet, sőt mivel vannak olyanok, akik 

munkájuk során is használják a nyelvet, akár egészen életképesnek is tekinthetjük ezt a kódot. 

Egyes körökben az írásbeliség is kialakult ezen a nyelven, de vajon mondhatjuk-e azt, hogy ez 

a csoport a „tipikus” réteg, amelyből a közösség egészének helyzetére lehet következtetni? 

Vajon nem jellemzi-e jobban a nyelv helyzetét annak a csoportnak a nyelvhasználata, amely 

idősekből áll, és már gyermekeivel sem feltétlenül beszél mirandaiul? Ha nem a legjellemzőbb 

csoportot, hanem a maximumot vesszük alapul, azaz egy nyelv vitalitását afféle higanyszálként 

állítjuk be egy fokozatra, akkor hamisan kedvező képet kaphatunk. 

Fishman skáláját Simons és Lewis (2009: 7) is bírálta, ők a statikusságot emelték ki. 

Szerintük egy felfelé és egy lefelé mozgó helyzetű nyelv nem ugyanazokat a revitalizációs 

intézkedéseket igényli. A szerzőpáros szükségesnek látta a skála kibővítését is. Felvettek egy 

nullás értéket az első fokozatnál is stabilabb, azaz világnyelvi szerepű, terjeszkedő kódok 

számára. Kettéosztották a 6-os szintet is egy még éppen életerős és egy veszélyeztetett 
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kategóriára, a 8. lépcsőfok pedig szintén a és b részt kapott azzal, hogy felvették a haldokló és 

a kihaláshoz közeli kategóriát. Mindezeket egybevetették az UNESCO által alkalmazott 

vitalitási címkékkel. Ez az összesen 13 szint Simons és Lewis szerint alkalmas a világ összes 

nyelvének leírására.  

Szint Elnevezés Leírás UNESCO 
0 Nemzetközi Nemzetközi méretekben széles körben használt. Biztonságban 
1 Országos Országos szinten az oktatás, közigazgatás, munka, 

média nyelve. 
Biztonságban 

2 Regionális Helyi közigazgatásban, médiában. Biztonságban 
3 Szakmai Közösségen belüli és kívüli személyek nyelve a 

munkavégzésben. 
Biztonságban 

4 Oktatásban A közoktatás átörökíti az írásbeliséget. Biztonságban 
5 Írásbeli Az egész közösség használja szóban, a csoport egy 

része ténylegesen használja írásban. 
Biztonságban 

6a Életerős Az egész közösség használja, szóban átörökítik. Biztonságban 
6b Veszélyeztetett Az egész közösség használja szóban, de van, aki 

nem adja tovább gyermekeinek. 
Sérülékeny 

7 Nyelvcsere A szülők generációja használja, de nem adja 
tovább. 

Határozottan 
veszélyeztetett

8a Haldokló Az aktív beszélők mindegyike a nagyszülők 
generációjához tartozik. 

Komolyan 
veszélyeztetett

8b Kihalófélben A beszélők nagyszülők, kevés nyelvhasználati 
lehetőséggel. 

Kritikus 
helyzetben 

9 Alvó Szimbolikus szerepű egy csekély nyelvtudású, 
emlékező csoportban. 

Kihalt 

10 Kihalt Senki nem azonosítja magát a nyelvvel, még 
szimbolikus szerepben sem. 

Kihalt 

Simons‒Lewis 2009: 28 

Simons és Lewis gazdag analitikus kategóriarendszerében nem csak az otthoni, hanem az 

intézményes nyelvhasználat szempontjai is helyet kaptak, ami előny. Ám a skála Ethnologue 

általi felhasználása megmutatja, hogy ez a kategorizáció is magában hordozza a szubjektivitás 

veszélyeit. Az Ethnologue56, a világ nyelveinek nagyszabású katalógusa az EGIDS skálán méri 

a nyelvek vitalitását. Az egyes nyelvek leírásánál (legalábbis elvileg) figyelembe veszi a 

beszélőközösség méretét, azokat, akik identitásukat a nyelvhez kötik, e számok alakulását, a 

migráció adatait, a második nyelv használatát, attitűdöket, a közösség életkori eloszlását, a 

nyelvhasználati színtereket, a hivatalos státuszt, a generációk közötti nyelvátadást, valamint 

nem nyelvi faktorokat (pl. gazdaság). Azt is leszögezi, hogy ezek a faktorok interakcióban 

                                                 
56 https://www.ethnologue.com/about/language-status  
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állnak egymással. Az egyes nyelvek vitalitását koordináta-rendszerben (25. ábra) ábrázolja57, 

ennek függőleges tengelyén a populáció mérete, vízszintes tengelyén pedig az EGIDS-skálán 

mért vitalitási érték található. Így a nagyobb, vitálisabb nyelvek a rendszer bal felső 

szegmensében helyezkednek el, míg a veszélyeztetett, kis közösségek jobbra lent találhatók. Az 

adott nyelvnek megfelelő színes pont körül még a világ nyelveinek „felhője”, azaz a statisztikai 

szórás is fellelhető. 

A mirandés meglepő helyen szerepel a rendszerben: a 2-es, azaz regionális kategóriába 

került, ami a fenti definíció szerint azt jelentené, hogy a nyelv teljes körű támogatottságot élvez 

a nyelvterületen, és a beszélői körében is a mindennapi, természetes, aktívan használt kód. A 

mirandés így a belgiumi német vagy a hollandiai fríz nyelvekkel egy kategóriába került az 

Ethnologue megítélése szerint, ami körültekintőbb szociolingvisztikai vizsgálatok nélkül is 

figyelemfelkeltő. Ha az adatok forrását keressük, kiderül, hogy a besorolás készítője túl nagy 

jelentőséget tulajdonított a csak szimbolikus 7/99-es törvénynek. Azaz összekeverte a nyelv jogi 

státuszát a tényleges nyelvhasználati helyzettel, ráadásul túl is értékelte előbbit. Maga az EGIDS 

skála is sugallja ezt a tévedést. Nem veszi figyelembe ugyanis, hogy a magasabb fokozatba 

tartozás nem feltétlenül jelenti azt, hogy a közösség nyelvhasználata az „alsóbb” (informális, 

családi) színtereken is megvan. Például létezhet olyan nyelv, amely hivatalos domaineken 

virágzik, de az „átlagos” beszélők körében veszélyben van. Maga a mirandés is hasonlóan 

felemás helyzetben van: a revitalizáció hatására bizonyos csoportokban élénk a nyelvhasználat, 

míg a hétköznapi beszélők körében nem biztos a generációk közötti nyelvátadás. 

7.3. Az UNESCO szempontrendszere 

Egy nyelv vitalitásáról csak egy részletesebb kritériumrendszer adhat pontos képet. A 

generációk közti nyelvátadás (Fishman 1991) valóban a legfontosabb mutató a nyelvcsere-

nyelvmegőrzés fokának megítélésében, azonban a szülők (valamint a gyermekek, fiatalok) 

tudatos vagy tudattalan döntéseinek mozgatórugóit is fel kell tárni. Ehhez pedig a bevezetőben 

említett faktorok széles körű elemzésére van szükség. A fenti skáláknál részletesebb 

szempontrendszert kínál az UNESCO veszélyeztetett nyelvekkel foglalkozó 

munkacsoportjának dokumentuma (UNESCO 2003). Ez hat fő tényezőt, valamint három 

kiegészítő faktort különít el, és ezeken belül hat (néhol hét) vitalitási fokozatot különít el a 

kihalttól a biztos jövőjű nyelvig. Az alábbiakban a dokumentum kategóriái alapján elemzem a 

                                                 
57 A mirandés: https://www.ethnologue.com/cloud/mwl  
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mirandés helyzetét. Az analízis eredménye a revitalizáció lehetőségeit és feladatait is 

megmutatja, ugyanis az előzőeknél egyértelműbben és differenciáltabban mutatja a nyelv 

erősségeit és a helyzete gyengébb pontjait. Vizsgálatomban az eredeti rendszert kiegészítem a 

dinamikus ábrázolással, azaz az adott kategórián belül azt is jelzem (nyíllal), hogyan alakult a 

helyzet az utóbbi három évben. 

7.3.1. A generációk közötti nyelvátadás 

 5 Biztos minden generáció használja 
 5- Stabil, de veszélyeztetett minden generáció használja, de néhány színtéren csak 

a többségi nyelvet  
 4 Bizonytalan nem mindenki használja, bizonyos helyzetekre 

korlátozódik 
3 Határozottan veszélyeztetett a gyermekek nem sajátítják el anyanyelvként 

 2 Komolyan veszélyeztetett csak a nagyszülők generációja beszéli 
 1 Kritikusan veszélyeztetett a dédszülők korosztálya használja / emlékezők 
 0 Kihalt már nincs beszélője 

UNESCO 2003: 8 

A vitalitásmérések legfőbb szempontját tekintve a mirandai közösség nincs jó helyzetben, 

hiszen kizárólagos nyelvként már csak a felnőttek 21%-a használja (Merlan 2009: 299), és 

kétnyelvűségben a felnőttek 42%-a, a gyermekeknek pedig 38%-a beszéli (Merlan 2009: 306). 

Használata csak meghatározott színterekre korlátozódik. Mindez indokolná a negyedik 

kategória megjelölését, azonban figyelembe kell venni, hogy a mirandés a felnőttek 61%-ának 

elsőként elsajátított nyelve (Merlan 2009: 370), míg a 10-17 évesek között ez az arány 

mindössze 3% (Merlan 2009: 379). A nyelvcsere dinamikáját jól mutatja az életkori csoportok 

nyelvválasztása: minél fiatalabb az adatközlő, annál valószínűbb, hogy domináns nyelve a 

portugál. Ha ez a tendencia folytatódik, akkor a nyelv megszűnik anyanyelv lenni a 

beszélőközösség számára. Így a mirandés helyzete a bizonytalantól a határozottan 

veszélyeztetett felé tart. 

7.3.2. A beszélők abszolút száma 

Szó volt már arról, hogy ez kétarcú faktor, de ha a mirandai beszélőközösséget tekintjük, akkor 

a kis populáció (és főként a csökkenő létszám) a generációk közötti nyelvmegtartás 

szempontjából nem szerencsés. Ebben a tekintetben a mirandés a harmadik fokozatot éri el, azaz 

határozottan veszélyeztetett.  
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7.3.3. A beszélőközösség számbeli aránya az ország teljes lakosságában 

 5 Biztos a teljes lakosság használja 
 4 Bizonytalan közel mindenki használja az országban 

 3 Határozottan veszélyeztetett a többség használja 
 2 Komolyan veszélyeztetett a kisebb rész használja 
X 1 Kritikusan veszélyeztetett nagyon kis csoport használja 
 0 Kihalt senki nem használja 

UNESCO 2003: 9 

A mirandaiak aránya a portugál népességben körülbelül 0,001%, ami kritikusan alacsony szám. 

Ha ehhez hozzátesszük a helyi lakosság számának csökkenését, valamint a közösség 

elöregedését, akkor különösen aggasztónak tűnik a helyzet: ebből az aspektusból a mirandés 

egy kritikus helyzetben levő nyelv. 

7.3.4. A hagyományos nyelvhasználati színterek alakulása 

 5 Univerzális használat aktívan használják minden színtéren 
 4 Több nyelv egyenlő értékű 

használata 
egy/több nyelv az elsődleges hivatalos 
helyzetekben, egy másikat aktívan használnak a 
magánéletben 

 3 Fogyatkozó színterek a nem domináns nyelv területeket és beszélőket 
veszít 

 2 Korlátozott színterek a nem domináns nyelv néhány helyzetre szorul 
vissza 

 1 Nagyon korlátozott színterek speciális alkalmakkor használják 
 0 Kihalt senki nem használja 

UNESCO 2003: 10 

A mirandés, mint ismeretes, területeket veszít a portugállal szemben, a magánéleti színterekről 

is kezd eltűnni, és ez a tendencia erősödik a modernizáció, valamint a fiatalok migrációja 

hatására (Merlan 2009). Ezért félő, hogy ez a nyelv a jövőben néhány színtéren marad csak 

használatban. 

7.3.5. A közösség válaszai a modern nyelvhasználati formákra, a média szerepére 

 5 Dinamikus minden új színtéren használják 
 4 Erős, aktív a legtöbb új színtéren használják 
 3 Receptív sok új színtéren használják 

2 Küszködő néhány új színtéren használják 
 1 Minimális kevés új színtéren használják 

 0 Inaktív nincs új színtér  
UNESCO 2003: 11 

Ha egy közösség életfeltételei változnak, annak a kommunikációra is hatása van. Azaz új 

nyelvhasználati színterek jelenhetnek meg, amelyek nyelvi (pl. szókincsbeli) újításokat 
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igényelhetnek. Vagyis egy nyelvnek is szembe kell néznie a modernizáció kihívásaival (Schildt 

2004). Különösen az hordoz magában veszélyt egy kisebbségi közösségre nézve, ha az 

elektronikus médiumok csak a már egyébként is nagyobb presztízzsel bíró világ- és 

államnyelveket használják: azokhoz kötnek sajátos értékeket, például a naprakészséget, 

modernitást, mobilitást stb. A kisebbségi csoport ezzel gyakran nem tudja felvenni a versenyt, 

már csak szűkös anyagi keretei miatt sem, ami a fiatalabb csoportok körében növelheti a 

nyelvcsere veszélyét. A mirandai közösség az új nyelvhasználati színterek zömét portugálul éri 

el. Nem rendelkezik saját televíziós csatornával, de még egy regionális vagy helyi adón sincs 

műsoruk. A csoport internetes aktivitása igényel nagyobb figyelmet, amit később külön is 

elemzek: ez a beszélőközösség számítógépet használó csoportjában növelheti a kedvet a 

mirandés használatára. Mivel a közösségi oldalakon egyre gyakoribb a mirandés használata, 

ebben a tekintetben a vitalitása javuló képet mutat. 

7.3.6. Írásbeliség, nyelvoktató tananyagok 

 5 stabil helyesírás, van grammatika, szótár, irodalom, magas szintű oktatás, hivatalos 
nyelvhasználat 

 4 stabil helyesírás, van grammatika, szótár, irodalom, magas szintű oktatás, de az 
adminisztráció nyelve a domináns kód 

X 3 az írott sajtó nem támogatja a nyelvet, iskolai oktatás van 
 2 van némi írásbeliség, de ehhez a közösség kevés tagja fér hozzá, az oktatásnak nem 

része 
 1 van gyakorlati helyesírási szokásrendszer, némi írásbeliség 

 0 nincs 
UNESCO 2003: 12 

A mirandés példája mutatja, hogy egy kisebbségi nyelv rendelkezhet úgy helyesírással, igen 

magas színvonalú írásbeliséggel és tudományos szövegekkel, hogy eközben az iskolai oktatás 

segédanyagaiban igen nagy hiányt szenved. A nyelv a helyi sajtóban szintén nem kap jelentős 

szerepet, legfeljebb újságmellékleteket adnak ki mirandaiul. Fontos hangsúlyozni, hogy az írott 

és audiovizuális anyagok nagy mennyiségben rendelkezésre állnak. (Pl. van dokumentumfilm 

Mirandês a outra língua ’Mirandés: a másik nyelv’ címmel, vagy 2012-ben játékfilm is készült: 

Anquanto la lhéngua fur cantada ’Amíg a nyelvet éneklik’58). Azonban ezek nagy többsége 

magával a nyelvvel, helyi kultúrával foglalkozik, tehát mintha a mirandés használata csak egy 

sajátos metanyelvi funkcióra korlátozódna. Az írásbeliségnek is megvan ez a szolgáló jellege: a 

                                                 
58 Ezeket az interneten is meg lehet tekinteni: http://www.youtube.com/watch?v=3SIv2sF5jOM és 
http://www.youtube.com/watch?v=T2ZQmfLZTiE  
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tanulmányok jelentős része a nyelv helyzetéről, struktúrájáról szól (tehát kevés a mirandait csak 

kódnak használó, más témájú tudományos cikk). Hozzá kell tenni: a mirandai közösségen kívül 

is viszonylag kevesen foglalkoznak a nyelv feltárásával. Jó hír, hogy az irodalomban az utóbbi 

öt évben kezdenek megjelenni a helyi realitásoktól független témák. Mindazonáltal a nyelv 

helyzete erősen felemás: vannak erős pontjai és a revitalizációban orvosolandó problémái is. 

Utóbbiak közül a legsúlyosabb a nyelvtankönyvek, iskolai kézikönyvek hiánya. Mindezzel 

együtt a vitalitási skálán nem lépi túl a harmadik szintet. 

7.3.7. Kormányzati és intézményes attitűdök és politikák 

Az UNESCO-dokumentum a hat fő szempont mellett a beszélőközösség és a többségi csoport 

attitűdjeit és az állami nyelvpolitikát is figyelembe veszi egy nyelv helyzetének feltárásánál.  

 5 Egyenlő támogatás az állam mindegyik nyelvet értékként kezeli 
 4 Megkülönböztetett támogatás explicit védelem a kisebbségi nyelvnek, de van 

megkülönböztetés 
X 3 Passzív asszimiláció a domináns csoport semleges a kisebbségi 

csoporttal szemben 
 2 Aktív asszimiláció a kormány sugallja a nyelvcserét 
 1 Kényszerített asszimiláció explicit kormánypolitika a nyelvcsere érdekében 

 0 Tiltás legfeljebb a privát színtereken tűrik meg 
UNESCO 2003: 14 

Ahogyan már szó volt róla, a 7/99-es törvény nem jelent valódi védelmet, a hatását tekintve 

tulajdonképpen egy elegáns és burkolt asszimilációs kísérletnek lehet felfogni. Így a 

kormányzati nyelvpolitika, bár a szándék tekintetében nem feltételezhetünk róla rosszat, a 

megvalósulását tekintve az asszimilációt segíti elő. 

7.3.8. A közösségi tagok attitűdjei a saját nyelvükkel kapcsolatban 

Ebben a kategóriában az UNESCO-dokumentum azt vizsgálja, hogy a csoportnak mekkora 

része támogatja a nyelvmegtartást. Itt a mirandés a negyedik, sőt akár az ötödik fokozatba 

tartozik, mert (ahogyan a későbbiekben kiderül), elvben szinte a teljes lakosság támogatja a 

revitalizációt.  

7.3.9. A dokumentáció minősége és mennyisége 

 5 Kitűnő van korpusz és jó minőségű audio- és videoanyag 
 4 Jó jó minőségű korpusz, alkalmanként frissített napi média 

 
3 Megfelelő elégséges korpusz, megfelelő audio- és videoanyag 
2 Részleges van némi korpusz és audio- és videoanyag 

 1 Nem megfelelő kevés, nem jó minőségű 
 0 Nincs nincs 

UNESCO 2003: 16 
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A nyelv dokumentációja főként az elkötelezett nyelvvédők tevékenységének eredménye. Ők 

írták le a mirandés szókincsét, nyelvtanát (Alves 1997, Pires 2004, 2009), elsőként a köreikben 

vizsgálták a nyelv helyzetét (Martins 1997). Külső támogatásuk csekély, állami szakmai vagy 

financiális segítségről nincs hír. A nyelvi korpusz növekszik, de mint már szó volt róla, területei 

korlátozottak. Az audiovizuális anyag vegyes minőségű: a hagyományőrző rendezvények 

amatőr felvételeitől a szociolingvisztikai interjúkig sokféle fellelhető, azonban a nyelvhasználat 

korlátai miatt ezek általában meta-műfajok, azaz magáról a nyelvről szólnak.  

7.4. Összegzés: SWOT-analízis 

A mirandés, ahogyan már utaltam rá, több tekintetben is felemás helyzetben van. Például 

szokatlan, hogy az elvándorolt, valamint a helyben maradt, de mobilis értelmiségi 

középkorosztály őrzi a nyelvét a leginkább elkötelezett módon, ami újabb furcsaságot szül: 

körükben kialakult egy emelkedett nyelvváltozat. Ez sajátos belső diglossziához és a nem 

mobilis, idősebb lakossággal való szembenálláshoz vezet. További figyelmet érdemel az a 

jelenség is, hogy a mirandaiak egy része nem beszéli a nyelvet, mégis őrizni kívánja: 

etnolingvisztikai identitásuk igen erős, attitűdjeik sokszor pozitívabbak, mint a nyelvet 

ténylegesen beszélőké.  

Az UNESCO kritériumrendszere is azt mutatja, hogy bár a mirandés bizonyos területeken 

erős, sok tekintetben komolyan veszélyeztetett nyelvnek számít. Mindezt egy rövid SWOT-

analízissel összegzem. Bár a SWOT-analízis főként marketingstratégiák és újabban szociológiai 

vizsgálatok eszköze, véleményem szerint a veszélyeztetett nyelvek helyzetét is le lehet vele írni. 

A következő táblázatban, az eddig feltártak alapján összegyűjtöm a mirandés helyzetében, a 

mikro- és makrokörnyezetben rejlő pozitív és veszélyt rejtő tényezőket, azaz felsorolom a nyelv 

helyzetének erősségeit (Strengths), gyengeségeit (Weaknesses), a revitalizáció lehetőségeit 

(Opportunities) és a veszélyeket (Threats).  
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 Segítő tényezők Gátló tényezők 
Belső 
tényezők 

ERŐSSÉGEK 
elkötelezett helyiek 
hagyományőrzés 
falusias környezet 
erős csoportszolidaritás 
normakövetés 

GYENGESÉGEK 
elöregedő társadalom 
beszélői szám csökkenése 
generációk közötti 
nyelvátadás megszakadása 
 

Környezeti 
tényezők 

LEHETŐSÉGEK 
internet 
turizmus, kereskedelem 
EU-támogatás 
nagyobb nemzetközi publicitás 

VESZÉLYEK 
kulturális uniformizálódás 
csökkenő izoláció 
urbanizáció, modernizáció, 
globalizáció 

Mindebből látható, hogy a mirandés vitalitása jelenleg „holtponton” van: még nincs 

végveszélyben, azaz nem mondhatjuk azt, hogy bizonyosan ki fog halni. Azonban a 

nyelvélénkítés csak nagyon kedvező körülmények között lehet sikeres.  
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III. A mirandai nyelv jelenlegi helyzete: mikroszociolingvisztikai vizsgálatok 

1. Bevezető 

A mirandés jövőjét nehéz volna megjósolni. Még a helyi lakosok, a Mirandából származó és a 

„kívülálló” szakemberek között sincs egyetértés a „lhéngua”59 sorsát illetően60 (Merlan 2009), 

bár a viták érveit sokszor egyébként is inkább mögöttes tartalmuk szempontjából érdemes 

megítélni. Áttekintve a korábban részletezett kritériumokat, láthatjuk, hogy sok körülmény nem 

kedvez a nyelv fennmaradásának, de vannak biztató tényezők is. A szakirodalom általában azt 

hangsúlyozza: a nyelvcsere akkor következik be, ha az emberek szükségesnek vagy 

jövedelmezőbbnek érzik egy másik nyelv használatát (Skutnabb-Kangas 1981, Mufwene 2002, 

Edwards 1985). Mégis előfordul, hogy a nyelvhasználati döntéseket nem lehet a haszon-

ráfordítás elemzésével magyarázni (Edwards 1985: 93). Ez igaz a mirandaira is: a 

nyelvmegtartást főként érzelmi, pontosabban szociálpszichológiai tényezők segítik elő: a 

kötődés a szülőföldhöz és a helyi közösséghez, a hagyományőrzés és normakövetés, amely a 

nyelvhasználatban is megnyilvánul. Természetesen a pozitív attitűdök nem biztosíthatják 

önmagukban egy nyelv hosszú távú fennmaradását, de termékeny talajt kínálhatnak a 

revitalizációs intézkedéseknek. Ha pedig azok hatékonyak, akkor megfelelő körülményeket, 

lehetőségeket biztosíthatnak a nyelvhasználat számára. Azaz a nyelvi tervezésnek vagy 

nyelvpolitikának nem csak közvetlenül a kódra, hanem alkalmazásának feltételeire is 

koncentrálnia kell (Ager 2001, Bartha 1999, Spolsky 2004).  

A következőkben a nyelvmegtartás szempontjából kulcsszerepű részterületeket, a 

mirandés vitalitására ható, sokszor egymásnak ellentmondó jelenségeket vetem egy alaposabb 

vizsgálat alá. A terepmunkák során kiválasztottam a nyelvhasználat, a közösségi interakciók 

fontos területeit, és ezeket a szociolingvisztika és társtudományainak néhány modern elméletét 

alkalmazva vizsgáltam. Az identitás problémájából kiindulva a nyelvideológiák és attitűdök, a 

gazdaság és a nyelv kapcsolatai, a nyelvhasználat modern színterei, a revitalizáció és az oktatás 

kérdéseivel foglalkoztam. Ami a módszereimet illeti, többek között kérdőíveket és interjúkat 

                                                 
59 A helyiek mirandaiul csak nyelvnek hívják a mirandait, de ez nem egyedi jelenség (vö. Edwards 2009: 39). 
60 Pl. egy 2011 augusztusában kelt cikk szerint a mirandés sorsa újabb generációra biztosított: 
http://www.jn.pt/paginainicial/pais/concelho.aspx?Distrito=Bragan%E7a&Concelho=Miranda%20do%20Douro
&Option=Interior&content_id=1947335 Aurélia Merlan (2009) kutatása nyomán is nagy viták alakultak ki: 
http://frolesmirandesas.blogspot.hu/2010/02/solo-3-de-la-mocidade-mirandesa-fala-la.html 
http://tierraalantre.wordpress.com/2007/10/14/mirandes-em-risco/ 
http://tierraalantre.wordpress.com/2007/10/14/apenas-3-dos-jovens-de-miranda-falam-a-lhengua/  
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alkalmaztam, emellett kritikai diskurzuselemzést, a nyelvi tájkép, szervezeti kultúrák és 

kapcsolati hálók analízisét végeztem el. Mindezekkel egyrészt tesztelni kívántam a módszerek, 

az elméletek adaptálhatóságát a mirandaira. Másrészt, ami még fontosabb: új, mélyebb, az 

eddigi, csak kérdőíveken alapuló felméréseken (Merlan 2009, Martins 1997) túlmenő, a 

nyelvhasználók és a nyelvi tervezésben részt vevők nyelvválasztási, döntési motivációit is 

alaposabban feltáró vizsgálatokat kívántam folytatni. A hosszú távú célom az, hogy ezeknek az 

adatoknak a felhasználásával javaslatokat tegyek a revitalizációs programok későbbi irányainak 

kijelölésére. 

 

2. A mirandai identitás problémái 

2.1. Bevezető 

A nyelvi tervezés egyik alapproblémája, hogy a közösség hova kíván tartozni nyelvi és 

kulturális értelemben, hogyan határozza meg önmagát, és milyen képe van a nyelvről, annak 

helyzetéről (vö. Edwards 2009). Sok mirandai úgy tartja, hogy a mirandés központi eleme az 

identitásának, némelyek szerint a beszélőnek a nyelv elvesztésével már-már a személyiségét is 

fel kellene adnia. Még azok is, akik ténylegesen nem beszélik a nyelvet, erősen kötődnek annak 

szimbolikus (csoportösszetartó, múlt értékeit őrző) funkcióihoz. A helyi szép- és szakirodalom 

is sokszor tematizálja a kétnyelvűség-kétkultúrájúság és az identitás problémáját, főként a nyelv 

fennmaradása szempontjából. Edwards szerint, mivel a nyelvhez pszichológiai-szociális 

társításokat rendelünk, a nyelv „társas életéről” folytatott viták lényegüket tekintve egyáltalán 

nem a nyelvről szólnak, hanem az identitásról (2009: 63). 

A nyelv fontos része az önmeghatározásunknak, bár a nyelv és identitás közötti 

leegyszerűsítő asszociációk veszélyesek (vö. pl. Blommaert 2006: 245). A nyelv közvetít 

társadalmi ismereteket, értékeket, szokásokat, kijelöli helyünket a társas közegben (Fishman 

1989: 273-274), tehát nem csak kommunikációs eszköz, hanem szimbólum is (Edwards 2009: 

56); nem csak instrumentális, hanem társas integratív szerepe is van (Tsunoda 2006: 162). Így 

sokszor a társadalmi csoportok közötti különbségek jelképévé válhat (Blommaert 2006). Ebből 

is adódik, hogy az identitások („mi” és „ők”) gyakran konfliktusban állnak egymással. Jellemző 

példa erre, ha egy domináns, identitását a kisebbségre kiterjeszteni akaró csoport és a kisebbség 

kerül szembe egymással. Ellenhatásként a kisebbségi csoport hangsúlyozni kezdheti saját 
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egyediségét, különállását, az etnonacionalista mobilizációnak pedig gyakran a nyelv az eszköze 

(Puskás 2000).  

Az identitás egyéni és társadalmi probléma (Edwards 2009: 19), azaz egy személy és egy 

csoport azonosságtudatáról is beszélhetünk, bár a kettő szorosan összefonódik egymással. Az 

egyén önmagáról alkotott képét mindig befolyásolja az őt körülvevő fizikai és társadalmi világ 

(Tajfel 1982: 2), és egy közösséghez való tartozásának alapja a csoport bizonyos jegyeivel való 

azonosulás. Nem csak a csoporttagságunk ténye, hanem a hozzá kapcsolódó értékek, hiedelmek, 

attitűdök is meghatározóak (Blommaert 2006, Hall 2002: 33). 

Az identitás fogalmának sok meghatározása létezik. E vizsgálatban Tajfel (1982) nyomán 

elvetem az általános definíció igényét, inkább a termékenyebb társas identitás (social identity) 

fogalmából indulok ki: „part of the individuals’ self-concept which derives from their 

knowledge of their membership of a social group (or groups) together with the value and 

emotional significance attached to that membership” (Tajfel 1982: 2). Ochs így egészíti ki 

mindezt: „Social identity encompasses participant roles, positions, relationships, reputations, 

and other dimensions of social personal, which are conventionally linked to epistemic and 

affective stances” (1996: 424).  

Ahogyan már említettem, az egyén kategorizálja az őt körülvevő társas világot, és 

önmagát egy-egy csoport részeként azonosítja (Giles‒Johnson 1987: 70). Ez a magunkról mint 

csoporttagokról alkotott ismeret a társas identitás. A primordialista elképzelésekkel ellentétben 

(amelyek szerint az identitáskategóriák, mint a nem vagy az etnikum eleve adottak az egyén 

számára), a konstruktivista felfogás szerint az azonosságtudat folyamatosan képződik meg, és 

a társas cselekvések során lép működésbe (Omoniyi 2006: 11-17, Edwards 2009: 23). Azaz a 

beszédszituációkban az egyén egymás mellett élő identitásai (részei) közül egyfajta társas 

egyezkedés eredményeként adott pillanatokban egy emelkedik ki (Omoniyi 2006: 20). Az egyén 

úgy alakítja a nyelvi viselkedését, hogy hasonlítson azokéra, akikkel egy adott csoporton belül 

azonosulni akar, és eltérjen azokétól, akiktől el akar különülni (Acts of Identity elmélet, Le 

Page‒Tabouret-Keller 1985: 181). Tehát az identitás tevékenységekben rejlik, és nem az 

egyénekben: ebből a dinamikus perspektívából szemlélve az identifikáció társas szemiotikai 

jelenség (Bucholtz‒Hall 2007: 376, Fina 2007).  

A csoport azonosságtudata sokszor egy-egy meghatározó jegy köré szerveződik, és 

alakulásában a szimbolikus folyamatoknak is fontos szerepük van (Edwards 2009, Tabouret-
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Keller 1998, Blommaert 2006). Az egyén számára sem minden identitáselem (nem, etnikum, 

foglalkozás, vallás, lakóhely) bír egyforma jelentőséggel. Gyakran az etnikai hovatartozás 

érzése a legfontosabb, amelyet olyan faktorok határoznak meg, mint külső jegyek, földrajzi 

térhez való tartozás, nyelv, vallás (Riehl 2004: 144). Ha az összehasonlítás fő dimenziója a 

nyelv, ha az egyén identitása központi aspektusának tartja a nyelvet, akkor e téren alkalmaz 

elkülönülési stratégiákat: például nyelvváltással, akcentusa/nyelvjárása/szociolektusa 

hangsúlyozásával (Giles‒Johnson 1987: 70-71). 

Összefoglalva, a két- vagy többnyelvű közösségek etnolingvisztikai identitása 

szempontjából kulcsszerepű, hogy „a nyelvi aktusok az identitás aktusai” (Tabouret-Keller 

1998: 315), azaz a nyelv nem csak a kommunikáció eszköze, hanem szimbólum, az identitás 

jelölője, megkonstruálója (Edwards 2009). Ebből következik, hogy az egyén a 

nyelvválasztásával identitásalternatívák között is dönt. Az azonosságtudat társasnyelvészeti 

megközelítése arra koncentrál: az emberek hogyan helyezik el és konstruálják meg önmagukat 

másokhoz képest, bizonyos szociokulturális helyzetekben, a nyelv eszközével (Omoniyi‒White 

2006: 2). A szociális identitások, amelyek sokszor a szociolingvisztikai különbségeken 

alapulnak, társas egyezkedés eredményeként jönnek létre. Mind az egyén, mind a csoport a 

másokkal való összehasonlításban határozza meg a saját azonosságtudatát (Tajfel 1982: 4), így 

valójában „az etnikai csoportokat egymástól elválasztó határ [egy/csak egy] mentális eszköz” 

(Puskás 2000). Tehát a kisebbségi léthez gyakran (de nem szükségképpen) társuló nyelvi 

konfliktusoknak nem maga a nyelv az oka, az csak egy szimbóluma más, a hatalmi viszonyokat 

befolyásoló tényezőknek (Suleiman 2006: 59).  

2.2. Vizsgálati módszerek 

Vizsgálatomban az alábbi kérdésekre kerestem a választ: hogyan befolyásolja a nyelv a 

mirandaiak önmeghatározását, milyen nyelvi mechanizmusai vannak a mirandai identitás 

megkonstruálásának és kifejezésének, milyen (más) faktorok határozzák meg a csoport 

önbesorolását, mennyire tarthatók fenn a hagyományos identitáselemek a modernizálódó 

Mirandában és migrációban, és van-e összefüggés az identitás erőssége és a nyelvhasználat 

között. A mirandai identitás alapjellemzőinek feltárásához interjúkat és egy kérdőívet is 

alkalmaztam. Így kvantitatív és kvalitatív adatokat is nyertem. A kvantitatív kutatás egy 20 

itemből álló kérdőíven alapult, amelyben attitűdökre és nyelvideológiákra is kitértem. A 

kérdőívet 62 személy töltötte ki 2014 tavaszán. A kutatásban rétegzett mintát alkalmaztam. Az 
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adatközlők 15 és 68 év közötti „mirandaiak” voltak, a válaszadók között helyi lakosok (52%) 

és elvándorolt személyek (48%) is hasonló arányban szerepeltek. Csaknem azonos volt a férfiak 

és nők száma (30 és 32 fő). A 68 év feletti életkorú, érettségi alatti iskolázottságú személyek 

identitását személyes interjúkkal mértem fel 2012 nyarán. (12 fő, 70 és 85 év közötti 

adatközlőtől vannak kvalitatív adataim.) Erre azért volt szükség, mert az idős mirandaiakkal 

igen nehéz kérdőíves felmérést végezni. Saját maguk általában nem vállalkoznak a lap 

kitöltésére (rossz látás, írásbeli gyakorlottság hiánya, a kéz finommozgásainak beszűkülése a 

mezőgazdasági munkák miatt), de szóbeli kérdezésük is igen nehéz. Az etnográfiai gyűjtések 

miatt kialakult egy adatközlői rutinjuk: összefüggő mirandai nyelvű szöveget produkálnak a 

múltról, mezőgazdasági munkákról, gyakran eltérve a kérdések tárgyától. A kérdőív statikus 

adatait kiegészítendő, az identitás dinamikus, konstruktivista felfogásának értelmében a képet 

szövegek elemzésével árnyaltam. 

2.3. Mirandai és portugál. A mirandaiak csoportkötődései 

Portugáliában az etnikai, nyelvi, stb. csoportok identitása nem okoz nagyobb konfliktusokat. 

Ennek az is az oka, hogy Portugália mint nemzetállam célja mindig is egy közös politikai, 

nyelvi, kulturális tudat kialakítása volt, de általában csak békés eszközökkel (Lourenço 1994, 

Matos 2002). A portugáloknak nevezhető domináns kulturális-etnikai csoport az identitását 

mindig is igyekezett kiterjeszteni a kisebbségi csoportokra. A monoglott ideológiák (Silverstein 

1996) Portugáliában is az egy nyelv-ország-nép ideológiája jegyében szabályoznak és termelnek 

ki identitásokat. Bár ez okozhatna ellentéteket az „elnyomóknak” és „elnyomottaknak” érzékelt 

csoportok között (Edwards 2009: 63), a kisebbségi csoportok nem igazán erősítették meg a saját 

határaikat (vö. Puskás 2000). Így az országban nincs hagyománya az „ébredési” mozgalmaknak 

(Pinto 2008). Az etnikai csoportok tagjai a történelem során általában,61 valamelyest 

megtartották etnikai, kulturális, nyelvi sajátságaikat, bár jelentősebb védelemben sem 

részesültek. Így az országban viszonylag békében él együtt néhány nemzeti, nyelvi, etnikai 

kisebbség62. 

A mirandaiak önmagukat általában mirandaiként és portugálként határozzák meg, 

mindkét csoporthoz pozitívan viszonyulnak (vö. Hamers‒Blanc 2004). A kutatásomban a 15 és 

68 év közötti adatközlők (n= 62) 37%-a vallotta magát csak mirandainak, 59% pedig kettős 

                                                 
61 „Leszámítva” a középkori zsidóüldözéseket (Matos 2002: 133). 
62 A konfliktusmentesség az identitás meggyengülését, asszimilációt is eredményezhet.  
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kötődéssel bír (egy személy portugál, pedig mirandai-francia). A 70 év feletti személyek 

mindegyike csak mirandainak vallotta magát. A csak mirandai kötődéshez nem párosul a 

portugál nyelv, kultúra iránti ellenséges viszonyulás. Az eredményekkel nem azt sugallom: a 

bilingvis, kétkultúrájú mirandaiaknak két vagy több identitásuk lenne. Inkább arról van szó, 

hogy az egyén egy identitásrepertoárral rendelkezik, amelynek esetenként más és más darabjait 

hívja elő (Omoniyi 2006: 20). Egy magát egyszerre mirandainak és portugálnak valló személy 

mirandaiakkal folytatott interakcióiban bizonyára „mirandaibb”, portugálok között pedig 

„portugálabb” identitáselemeit emeli ki, bár ezt árnyalhatják, felülírhatják a kontextus egyéb 

sajátosságai, az illető szándéka, stb. Mivel sok mirandai költözött el nagyvárosokba, szerzett 

diplomát, gyakori, hogy identitásuk mirandai és portugál szegmensének elkülönülését 

öltözködési, viselkedési jegyek is mutatják. (Ti. sokan Lisszabonban, Porto-ban vagy éppen 

Párizsban hagyják öltönyüket, és Mirandába visszatérve azonnal át- vagy éppen visszaalakulnak 

kalapos, kertésznadrágos mirandaivá.) 

A mirandaiak a portugál nemzet részeként kívánnak mirandaiak lenni. Így a kétféle 

hovatartozás érzése nem kerül konfliktusba egymással, és az országban nem tapasztalható 

mirandai-portugál szembenállás. Satoshi Terao, a kobe-i egyetem „mirandológus” kutatója évek 

óta nemzetközi fórumokon63 hangsúlyozza, hogy a portugál és a helyi közösség békés, minden 

szeparatizmustól mentes64 együttélése minta lehet más kisebbségek előtt. A „mirandai 

alternatívaként” (Terao 2010: 118) emlegetett példa lényege az, hogy a csoport nacionalizmus 

nélkül, a portugál társadalom részeként kívánja megőrizni nyelvét és kultúráját. A mirandaiak 

tehát nem a portugállal szemben, hanem „önmagában” kívánják ápolni a mirandai kultúrát és 

nyelvet, megőrizni tradícióit. Ez azért is fontos, mert az identitás mindig szembeállít egy „mi” 

és egy „ők” csoportot (Bucholtz‒Hall 2007: 369), de ebben az esetben ez az ellentét megmarad 

a kultúra terén. 

A mirandaiak helyzete jó példa a kétnyelvű közösségek egyik, Fasold (1984: 193-194) 

által vázolt típusára. Fasold szerint a kétnyelvű társadalmak egyik típusában a magas státuszú, 

vezető réteg elkülönül, szinte izolálódik az alacsony pozíciójú alárendelt csoporttól, és ha 

szükséges, a két közösség egy közvetítő nyelven kommunikál egymással. Egy másik esetben a 

                                                 
63 Ld. még az alábbi cikket is: http://www.sendim.net/noticias/lhengua/noticias_data.asp?id=12  
64 2005 körül létezett egy igen kevéssé aktív „felszabadítási” párt, a Partidu de la Lhibardade de l Praino Mirandés, 
amely önálló országgá akarta volna tenni Mirandát. Tevékenységük egy kiáltványban kimerült, ezért nem váltak 
jelentős tényezővé. Valószínűleg támogatottságuk sem lenne. 
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kisebbségi csoport szervesen beágyazódik a domináns csoportba, a kisebbségi beszélők a 

többségi közösség tagjainak is tartják magukat, és a két csoport a domináns nyelven teremt 

kapcsolatot (ld. még Bartha 1999: 61). Így van ez a mirandaiakkal is: elsődleges (születési) 

közösségük mellé belép a portugál mint második nyelvi, kulturális szocializációs közeg, 

amellyel kapcsolatban szintén kialakul egy kötődés, még ha nem is olyan erős, mint a mirandés 

iránt. A veszélyt az jelenti, hogy a másodlagos szocializációs közeg egyre fiatalabb korban és 

egyre nagyobb mértékben lép be a mirandaiak életébe. Egyébként a portugál állam és általában 

a portugálok is az államnemzet részeként tekintenek a mirandaiakra: „bár a portugál nyelvhez 

viszonyítva önálló, a mirandés is egy portugál nyelv. Nem portugál, de Portugália nyelveinek 

egyike, a portugáloké, tehát szintén portugáliai nyelv” /Almeida Santos, az országgyűlés elnöke, 

1998. szept. 17./65  

Érdemes megvizsgálni, hogy a mirandaiak reflektálnak-e nyelvük-népük asztúrleóni 

eredetére önbesorolásuk során. A „köznapi” beszélők közül sokan tudatában vannak a nyelv 

eredetének, ugyanakkor a közösség tagjai nem azonosítják magukat a mai asztúriai/leóni 

csoporttal, tehát nem tételeznek fel folytonosságot, közös ősöket az asztúriaiakkal. Néhány 

mirandai időről időre megkísérli felélénkíteni a kapcsolatokat Asturias és León lakosaival, az 

Asturias-i Királyi Akadémia támogat néhány kutatást (Merlan 2009-es könyve például Oviedo-

ban jelent meg). Egy kisebb, a raiano mirandést beszélő közösség pedig a nyelvi kapcsolatokat 

is szorosabbra kívánja fűzni, például a helyesírási szabályzat „leóniasítása” által. (Erre később 

térek ki.) Azonban az asztúrleóni identitás kérdése a hétköznapok szintjén alig van jelen a 

mirandaiak életében: legfeljebb csak a baráti tiszteletben nyilvánul meg. A mirandai 

identitásnak még egy történeti vonatkoztatási pontja lehet. Trás-os-Montes területén a 711-ben 

bekövetkező arab hódítás előtt az asztúr népcsoportnak ún. zoela (zela) tagjai éltek (Alves 

2000b). A mirandaiak a zoela örökségre sem szoktak utalni önmeghatározásuk terén, legfeljebb 

a terület archeológiai kincseire büszkék (Fernandes 2002a). Úgy tűnik tehát, hogy a mirandaiak 

esetében a történelmi emlékezet nem meghatározó része az identitásnak, azt inkább a jelen és a 

közelmúlt tényezői konstruálják. A nyelvterülethez fűződő pozitív érzelmeiket is egyszerűen 

jellemezhetjük a békés lokálpatriotizmus kategóriájával. 

                                                 
65 http://www.mdb.pt/content/la-pruma-braba  
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2.4. A mirandai identitás faktorai 

Az etnikai identitástudat általában egy sajátos megkülönböztető jegy (core value) köré 

szerveződik, amelyet a csoport értékként örökít át a következő generációkra (Puskás 2000).  

A mirandai identitást az alábbi jegyek alkotják (26. ábra): 

 származás (elsősorban földrajzi értelemben: Miranda megyéhez, annak természeti 

értékeihez való kötődés, másodsorban a mirandai közösséghez való tartozás) 

 nyelv (mirandés nyelvi gyökerek, passzív nyelvtudás, aktív nyelvtudás, szólások, 

anekdoták használata, a nyelvmegőrzés szorgalmazása) 

 kultúra (népviselethez, pauliteiro-tánchoz, népzenéhez való kötődés, népi építészet 

értékelése, szóbeli költészeti formák művelése, irodalom, sajtó olvasása) 

 életmód (hagyományos gasztronómia, építkezési módok, mezőgazdasági művelési 

formák követése, értéknek tartása) 

 szokásrend, viselkedés (hagyományos viselkedési normák követése, ünnepek 

megtartása, mirandai nyelvű informális névhasználat) 

Egy adatközlő így fogalmazta meg a „mirandaiság” lényegét: 

„Én azt mondanám, hogy a mirandai identitás lényege az értékek közössége. Főleg a nyelv és a 

zene köt minket össze, aztán a fennsík, az onnan belátható horizontok. Legfőképpen pedig az, 

hogy mindig vissza akarunk térni Mirandába, ahova én is megyek holnap, hogy feltöltődjek.” 

/férfi, 65 éves, Portugália/ 

Felmérésemben az identitás faktorait egy többszörös választást lehetővé tevő kérdéssel 

vizsgáltam: „Mely tényező(k)től érzi magát mirandainak?”. Előzetes hipotézisemnek 

megfelelően, a válaszadók 83%-a említette a szülőföldjét, és mindannyiuk számára ez volt az 

elsődleges identitásképző elem. Sokan még az „Egyéb” rovat kínálta megszólalási lehetőséget 

is kihasználták, hogy újból hangsúlyozzák Mirandához fűződő erős érzelmeiket. Pl.: 

„Ez az a föld, ahol annyi ideig éltem, ahova visszatérek, amikor csak tudok, és ahova tartozom.” 

/férfi, 30 éves, Portugália66/ 

„Nagyon büszke vagyok arra, hogy mirandai vagyok.” /nő, 46 éves, Terra de Miranda/ 

                                                 
66 Ebben a kérdőívben az egyszerűbb kiértékelés miatt a lakóhelyre csak mindössze három lehetőség felkínálásával 
kérdeztem rá: Miranda, Mirandán kívül, de Portugáliában, és az országon kívül él. Ez növelte az adatközlők 
bizalmát (az életkor, pontos lakóhely és iskolázottság elég információ volna ahhoz, hogy az adatközlő 
azonosíthatóvá váljon, mivel egy-egy falunak néhány tíz lakosa van). Ezen kívül a szociológiai kutatások is csak a 
településtípusra szoktak rákérdezni. Véleményem szerint lakóhely tekintetében e három kategória elégséges. 
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„Miranda a legjobb hely, ahol lakhatunk.” /férfi, 43 éves, Terra de Miranda/ 

„Ott vannak a gyökereim” /férfi, 59 éves, Portugália/ 

„Aki Sendimben született, soha nem felejti el.” /férfi, 29 éves, Terra de Miranda/ 

A mirandai blogirodalom is gyakran méltatja Mirandát az egyént meghatározó, neki életre szóló 

útravalót adó területként: „Miranda egy kis menny itt a földön. Mindazok, akik itt születnek, 

soha nem felejtik el, mert itt vannak a gyökereink, itt nyugszik meg a szívünk, innen soha nem 

költözik el a lelkünk, erről a helyről visszük magunkkal az identitásunkat.”67 

Miranda több, mint földrajzi hely: a helyiek által konstruált tér, szimbólum, viszonyítási pont 

(Johnston 2004: 69). 

Ami az identitás többi faktorát illeti, 64% jelölte meg a tradíciókat, helyi szokásokat, a 

mirandai családhoz tartozást az adatközlők 43%-a tartotta fontosnak. A teljes rangsor a 26. ábrán 

olvasható. A nyelv ismeretét és használatát külön-külön tüntettem fel a válaszlehetőségek 

között. Arra voltam kíváncsi, hogy az adatközlők tudatosítják-e önmagukban a két fogalom 

közötti különbséget (vö. Edwards 2009: 56). Az eredmény nem mutat eltérést: a nyelv ismeretét 

40%, a használatát pedig 39% jelölte meg. Ez azért is érdekes, mert a válaszadók átlagosan 

60%-a egyetlen színtéren sem használja a nyelvet néhány alkalomnál gyakrabban, vagyis 

mintha a mirandaiak nem reflektálnának önmaguk nyelvhasználatára: arra, hogy a nyelvet 

tényleges kommunikációra is vagy csak szimbolikus szerepekben használják.  

Ami a portugál identitással is bíró adatközlőket (n= 37, 59%) illeti, náluk azt is felmértem, 

hogy „portugálságukat” mi határozza meg. Itt sokan jelölték meg az összes opciót, de 

elsődlegesnek most is a születési hely bizonyult (31 személy, 84%). A portugál esetében a 

nyelvhasználat erősebb elem, ami tükrözi, hogy a helyi közösségi kétnyelvűségben a portugál 

dominál. Érdekes még, hogy a portugál hagyományoknak kisebb szerepük van a „portugálság” 

kialakulásában és fenntartásában, míg a mirandai tradíciók a mirandai identitás faktorai között 

a második helyen szerepelnek (27. ábra). 

A rangsorból arra lehet következtetni, hogy az adatközlők identitásának affektív 

komponensei inkább a mirandéshez kapcsolódnak. Mindezt a kutatásom attitűdökről szóló része 

is tükrözi. Arra kértem a válaszadókat, jelöljék meg egy mínusz 100-tól plusz 100 „fokig” 

terjedő skálán, vagyis „hőmérőn” érzelmeik (szimpátiájuk vagy ellenszenvük) erősségét a 

mirandai nyelv, a mirandaiak és Miranda, valamint a portugál nyelv, a portugálok és Portugália 

                                                 
67 http://yousouraposa.blogs.sapo.pt/2007/05/  
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iránt. Noha a szimpátia egy igen szubjektív és nehezen konceptualizálható fogalom, Alves 

(2000b: 42) szerint meghatározója a mirandai identitásnak. Alves úgy gondolja, hogy az 

évszázados izoláció, a földművelő embereknek az időjárás és a természet más erői miatti 

egymásra utaltsága alakította ki a ma is tapasztalható, általa kissé zárkózottnak mondott 

gondolkodásmódot, lojalitást. E dolgozatnak nem célja „a mirandai lélek” definiálása (ha 

egyáltalán lehetséges), de annyi biztos: az izoláció szorossá tette a csoportkohéziót (vö. Merlan 

2009: 68-69), ami a szolidaritásban, viselkedési normákban is tetten érhető. Az identitáshoz való 

lojalitás pedig nyelvi közvetítéssel örökítődik tovább.  

A mirandai csoportszolidaritás erősségét a felmérés eredményei is igazolják. Az 

adatközlők 81%-a a mirandai nyelvet 50-100 „fokon” kedveli, negatív érzelmeket senki nem 

jelölt meg. A mirandaiak iránt 69%-uk bír hasonlóan erős szimpátiával, Mirandát pedig a 

válaszadók 92%-a szereti „magas hőfokon”. A portugál iránti szimpátia kissé gyengébb, mint a 

mirandés iránt: 69% 50 fok feletti hévvel szereti az államnyelvet, míg 24% a skála 0-tól 50-ig 

terjedő tartományát jelölte meg. A portugál nép iránt a legtöbben (51%) szintén pozitív 

érzéseket táplálnak, de 36% a közepesen negatív (0-tól -50-ig terjedő) tartományt jelölte meg, 

10% pedig a 0 és -50 közé eső területet választotta. Portugália a válaszadók 61%-ából erősen 

pozitív, 31%-ából közepesen pozitív érzelmeket vált ki (28. ábra). A részletes attitűdfelmérések 

a következő fejezetben kapnak helyet. E vizsgálat csupán egy érdekes kísérletként szolgált, 

eredményeivel elsősorban a mirandaiak Miranda iránti lojalitását kívánom bemutatni, és azt 

hangsúlyozom, hogy az erős csoportszolidaritás, a szülőföldhöz való kötődés fontos tényezője 

lehet a nyelvmegtartásnak (vö. Hamers‒Blanc 2004: 204). 

Kérdőívemben azt a kérdést is feltettem, hogy ki tekinthető mirandainak. A 

válaszlehetőségek között szerepelt a területről való származás, a mirandai lakóhely, az ilyen 

családhoz való tartozás, és olyan megengedő lehetőségeket is megadtam, mint „nemrég él 

Mirandában”, „egy szülője mirandai”, és egy szokatlan kategóriát is szerepeltettem: „aki 

kötődik a mirandai kultúrához”. Ezt a lehetőséget azért tüntettem fel, mert sok olyan személyt 

ismerek, aki a revitalizációért, a kultúra népszerűsítéséért tett erőfeszítései miatt „tiszteletbeli” 

mirandainak számít. A legtöbb megjelölést a „Mirandából származik”, „Mirandában lakik 

hosszú ideje” és a „szülei mirandaiak” lehetőségek kapták (26 és 12-12%). Hipotézisemmel 

ellentétben a nyelv ismerete és használata mindössze az összes válasz 7-7%-ában jelent meg 

mint mirandai identitás jelölője vagy feltétele. Feltételeztem, hogy legalább a nyelv ismerete 
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fontosabb kritérium lesz. Ez különösen abban a megvilágításban meglepő, hogy még a 

kontrollként szereplő „mirandai kultúrát szerető” elképzelt személy is mirandainak számít az 

összes válasz 8%-a szerint. Véleményem szerint az, hogy az adatközlők a nyelvet nem tartják a 

„mirandaiság” feltételének, tükrözheti a közösségi mentális képet a nyelvcsere előrehaladásáról. 

A Mirandához való lojalitás, a pozitív önmeghatározás egyik jele a névhasználat. Bár 

törvény nem teszi lehetővé a mirandés személynevek anyakönyvezését (Paulo Feytor Pinto 

szóbeli közlése68), a mirandaiak évszázadok óta alkalmazzák informálisan a személynevek 

mirandés változatait. 2014 augusztusában elsőként engedélyezték külön kérvényre a mirandés 

néven való anyakönyvezést69. (A Lhuzie nevű csecsemő nagyapja Amadeu Ferreira: nem tudni, 

vajon divatot/hagyományt teremt-e a kevésbé elhivatott mirandaiak körében.) Az adatközlőim 

közül még a nyelvet nem beszélők is sokan használják a nevüket mirandés formában. 49%-uk 

használja saját nevét mirandai formában, és 66%-uk szólít így más mirandaiakat. Gyakran a 

családneveket is mirandaiasítják, hiszen a két nyelv közötti fordítás nem nehéz feladat. Egy 

olyan esetet is ismerek, amelyben a személy Franciaországban élő mirandaiként germán eredetű 

francia nevének (Thierry) nem talált mirandai variánst, így a hasonló kiejtésből kiindulva 

Tiégui-ként szólítják Mirandában. Nála a két név az identitás földrajzilag, kulturálisan is 

elkülönülő szegmensét is jelképezi. Érdekes, hogy a legtöbben nem is a családjukat, hanem a 

barátaikat hívják mirandaiul, ami arra utalhat, hogy a mirandés személynévhasználat nem 

családi szokások, hanem egyéni döntés kérdése. 

2.5. „Arabic is my language, but I don’t speak it.” A mirandai etnolingvisztikai identitás 

legfőbb poblémája  

A mirandés a közösség sok tagjának életében csak absztrakt módon van jelen, azaz a beszélők 

egyre kevésbé, egyre kevesebb színtéren választják ezt a nyelvet. Azaz a nyelvcsere 

előrehaladott állapotban tart. Ez az identitás szempontjából is kulcskérdés, mivel a nyelv sokak 

szerint a csoportidentitást jelölő jegyek legfontosabbja, az egyén azonosságtudatának 

elidegeníthetetlen része (Gumperz 1982). Sőt, az etnolingvisztikai identitás elmélete szerint 

                                                 
68 Az Universidade Aberta ’Nyitott Egyetem’ 2013 őszén rendezett nyelvpolitikai konferenciát. Paulo Feytor 
Pinto névhasználati előadása elérhető az interneten: 
https://www.youtube.com/watch?v=66rVdQ060aI&feature=youtu.be A névhasználatot szabályozó rendelet: 
Decreto-lei n.º 131/95, de 6 de Junho, alterado pelo decreto-lei n.º 36/97, de 31 de Janeiro, art. 103.º 
69 http://portocanal.sapo.pt/noticia/38088/ Már készül a mirandés utónévkönyv is: 
http://crescer.sapo.pt/atualidade/noticias/lista-de-nomes-proprios-mirandeses-pronta-ate-ao-final-do-
ano?_swa_cname=sapo_fb&_swa_csource=facebook&_swa_cmedium=web  
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identitás magja a nyelv (Giles‒Johnson 1987). Többek szerint ebből az következik, hogy ha a 

nyelv eltűnik, a közösség sem marad életben, és a nyelvvesztés identitásvesztést okoz (Jackson 

2010: 423-424). Ha valaki a többségi nyelven domináns beszélő, és a kisebbségi nyelvet nem 

tanulja meg vagy elfelejti, akkor kirekesztődik az etnikai csoportjával folytatott interakciókból. 

Így pedig elidegenedhet attól, akár gyökértelenné válhat (Skutnabb-Kangas 1981: 79-80). 

A nyelv és a kultúra is egymást feltételező fogalmak. Mivel a nyelv fontos része a 

kultúrának, részt vesz az értékek, hiedelmek átörökítésében (Hamers‒Blanc 2004), a nyelvcsere 

együtt jár egy kulturális átrendeződéssel. Egy élesebb álláspont szerint a nyelv 

helyettesíthetetlen kulturális tudást tartalmaz, ami a nyelvvel együtt elvész (Tsunoda 2006: 161), 

vagy ahogyan Pusztay János könyvének címe utal rá, „nyelvével hal a nemzet” (Pusztay 2006). 

Woodbury is ezt az álláspontot képviseli: szerinte a régi és az azt felváltó kód nem lehet 

ekvivalens a kultúra megőrzése, kifejezése szempontjából (Woodbury 1993: 109). Az őslakos 

nyelvek kihalásának következményeiről szólva az irodalom gyakran idézi egy kanadai sziú 

indián szavait: „A mi anyanyelvünk magában foglalja azt az értékrendszert, amelyben élünk és 

egymáshoz viszonyulunk. Megnevezi a rokonsági kapcsolatokat, a családtagok szerepét és 

felelősségét, a szélesebb klánnal való kapcsolatunkat. Ezekre a viszonyokra nincsenek angol 

szavak. Ezért, ha tönkreteszik a nyelvünket, nem csak ezeket a kapcsolatokat rombolják le, 

hanem az indián életünk és kultúránk más vetületeit is, főként azokat, amelyek az ember 

kapcsolatát írják le a természethez, a Nagy Szellemhez, a dolgok rendjéhez. A nyelvünk nélkül 

megszűnünk önálló népnek lenni.” (Fettes 1998: 118).  

Általában a hasonló gondolatok azokban a diskurzusokban jelennek meg, amelyek a 

nyelvek eltűnéseinek veszélyeire hívják fel a figyelmet. A Nyelvében él az etnikum? című cikk 

is erre utal: „Az etnikai hovatartozás reprezentációjában, az etnikai identitás, ill. az etnikai 

csoport kohéziójának megőrzésében különösen nagy jelentőséget tulajdonít a szakirodalom az 

anyanyelvnek mint legfontosabb generáló és megtartó erőnek.” (Bindorffer 1997: 125). A 

mirandaiak is gyakran építik a nyelvmegtartás melletti érveiket nyelvük unikalitására. Ennek a 

gondolatnak a hátterében az a Sapirtól és Whorftól eredeztethető gondolat áll, hogy 

nyelvcserével a világ felfogásának egy sajátos módja is eltűnik (Edwards 2009: 60).  

„Egy kis beszélőközösség használja [a mirandést], de nem szűnik meg élő nyelvnek lenni, amely 

tökéletes, és sok tekintetben egyedüli a világon. A nyelv a legjobb bizonyítéka a saját 
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különlegességének, hiteles tanúja a saját emlékezetének. Felbecsülhetetlen értékű kulturális 

örökséget hordoz.”70  

„Ha megtanuljuk a mirandait, folytonosságot biztosítunk az emlékezetünknek, és megvédjük 

azokat a szavakat, amelyek az identitásunkat adják, harcolunk, hogy egy másfajta módon 

gondolkodhassunk a minket körülvevő világról.” /La Gameta, 2010-2012, 6./ 

„Ha a mirandés eltűnik, senki nem nyer vele, hanem Portugália és a portugálok, azon belül 

[kiemelés H.E.G.] a mirandaiak szegényebbek lesznek. A helyi nyelv és a kultúra a mirandaiak 

számára és a nyelvterület minden része szempontjából fontos gazdasági értékkel is bír, amit 

fontos szem előtt tartani egy olyan régióban, amely ilyen nehéz gazdasági helyzetben van, és 

ennyire gyorsan néptelenedik el. Megvédeni, terjeszteni és fejleszteni minden mirandainak 

állampolgári kötelessége.”71 A nyelvmegtartás identitásőrző szerepét Vasconcelos egy versével 

támasztotta alá a 2009-es Falar ye bibir ’Beszélünk, tehát élünk’ kampány leírása72: A vers 

nyersfordítása: „Boldogtalan, aki elhagyva szülőhazáját, házát és kertjét, elfeledi a nyelvét is! 

Meglátod, talán meg is hal a szerencsétlen!” 

A nyelvápolók érthető okból képviselik a nyelvcsere=identitáscsere álláspontját, és 

inkább a leíró kutatásoknak kell reflektálniuk arra, hogy a nyelv és az etnikai identitás viszonya 

ennél sokrétűbb. A mirandés-portugál kétnyelvűség esetén először is figyelembe kell venni a 

magas fokú kölcsönös érthetőséget. A nyelvvesztésen átesett beszélő és az újabb egynyelvű 

generációk nem rekesztődnek ki a közösségi interakciókból (vö. Skutnabb-Kangas 1981), vagy 

ha igen, az nem közvetlenül nyelvi okból történik. Inkább arról van szó, hogy a mirandaiul nem 

beszélők szimbolikus értelemben válhatnak kívülállóvá, ugyanis a két nyelvhez másfajta 

társadalmi, nyelvhasználói szerepek kapcsolódnak. A mirandés és a portugál közösségi 

funkciómegosztása (a diglosszia) a közösség által elvárt/feltételezett, a nyelvekhez kapcsolódó 

viselkedésmódokat is magában foglalja. Azaz a kétnyelvű egyén más-más részeket hív elő 

identitásrepertoárjából, ha más-más nyelven beszél, mert (általában) igazodni akar 

beszédpartneréhez (Le Page‒Tabouret-Keller 1985, Giles‒Johnson 1987). Aki pedig (már) csak 

portugálul kommunikál, nem feltétlenül járatos a mirandaihoz kötődő, csoportszolidaritást 

kifejező és diskurzusformákban, és másfajta közösségi elvárásokkal is találkozik, mint a 

mirandaiul beszélő. A mirandést mint Low nyelvet informális nyelvhasználati színterekhez 

                                                 
70 http://especiosa.no.sapo.pt/mirandes/index.html  
71 /Amadeu Ferreira, http://tulha.pt.vc/  
72 http://frolesmirandesas.blogspot.hu/2009/10/falar-ye-bibir.html  
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kötik, és a mirandai identitásnak fontos része a csoporthoz, szülőföldhöz való lojalitás. Vagyis 

a mirandés elsődlegesen a szolidaritás nyelve (vö. Merlan 2009: 71). Mindez pedig 

nyelvhasználati normákban is megnyilvánul. Gyakran figyelhetünk meg olyan kódváltási 

eseteket, amelyekben a személy először agresszívabban kommunikál portugálul, majd egy 

mirandés-domináns személyhez fordulva „megszelídíti” szavait. A harag, idegesség, gyors 

beszéd, dominanciára törekvés, a nyelvi udvariasság szabályainak megsértése a portugálhoz 

asszociálódik (vö. nyelvideológiák). Véleményem szerint ez a norma az utóbbi évtizedekben 

erősödhetett meg a mirandai közösségben: a nyelv veszélyeztetettségének tudatosulásával a 

beszélők fokozottan is igyekeznek lojálisak lenni csoportjukkal, hogy az összetartás is segítse a 

nyelvmegtartást. 

Kérdés, hogy a mirandaihoz való erős kötődés, az etnikai hovatartozáshoz fűződő pozitív 

attitűdök valóban hozzájárulnak-e a nyelv fennmaradásához, vagy megfordítva: a nyelvvesztés 

tényleg identitásvesztést okoz-e, és mi marad fenn, ha a nyelv elvész. Árulkodó adat, hogy a 

felmérésemben az adatközlők 98%-a büszke származására, 93% a mindennapi interakcióiban 

kifejezésre is juttatja etnikai kötődését, 78%-uk pedig szokott mirandaiul beszélni Mirandán 

kívül is azért, hogy mások hallják nyelvét. Azonban 31% semmit vagy nagyon keveset beszél 

ezen a nyelven, 27% pedig közepes kompetenciával bír, és körülbelül 60% alig néhányszor 

használja a mirandést.  

Úgy tűnik tehát, hogy az alcímben szereplő mondat (Tabouret-Keller 1998: 318-319) a 

mirandaiakra is igaz: a mirandés a nyelvük, csak éppen nem beszélik (természetesen „tisztelet 

a kivételnek”). Elvben sokan létfeltételnek tartják a mirandés megőrzését, legalábbis erről 

árulkodnak azok a sorok, amelyekkel befejezték az alábbi mondatkezdetet: „Ha többet nem 

beszélhetnék mirandaiul…”. Pl.:  

„Az olyan volna, mintha elveszíteném egy testrészemet vagy a lelkemet.” /nő, 45 éves, 

Portugália, 2/ 

„Úgy érezném magam, mintha amputálták volna valamely testrészemet.” /férfi, 64 éves, Terra 

de Miranda, 4/ 

„MEGHALNÉK!” /fiú, 15 éves, Miranda do Douro, 4/ 

„Életem végéig szomorú maradnék!” /nő, 55 éves, Portugália, 4/ 

„Akkor nem beszélnék.” /33 éves, férfi, Terra de Miranda, 1/ 

„Sokkal szegényebb lennék.” /férfi, 35 éves, Portugália, 1/ 
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„Elveszíteném az identitásomat.” /férfi, 21 éves, Portugália, 4/ 

„Az olyan lenne, mintha kivennék az ecsetet egy festő kezéből.” /fiú, 17 éves, Miranda do 

Douro, 4/ 

„Börtönben érezném magam…” /nő, 18 éves, Portugália, 2/ 

„Akkor mirandaiul álmodnék.” /nő, 53 éves, Portugália, 4/ 

Az idézett mondatok azt mutatják, hogy a mirandaiak érzelmileg erősen elköteleződtek a nyelv 

és a kultúra iránt, azonban gyakori, hogy ez nem jár együtt aktív nyelvhasználattal. Az idézett 

mondatok mellett feltüntettem azt is, hogy az adatközlő milyenre értékelte nyelvtudását (0: nem 

beszél; 1: keveset, 2: közepesen, 3: jól 4: nagyon jól). Érdekes, hogy a mirandai példa nem 

igazolja Tsunoda (2006: 164) gondolatát, aki szerint minél nagyobb veszélyben van egy nyelv, 

annál inkább gondolják úgy a beszélői, hogy a nyelvcsere után is fennmaradhat az identitás. 

A nyelvhasználat gyakoriságát grafikonon is összevetettem az identitás szubjektív 

erősségével. Adatközlőnként összevontan, egy 0-tól 4-ig terjedő skálán kódoltam a 

nyelvhasználatra vonatkozó kvantitatív adatokat (nyelvtudás önértékelése, valamint 

mirandéshasználat gyakorisága nagyszülőkkel, szülőkkel, gyermekekkel73 és barátokkal 

folytatott interakciókban). Minden adatközlő maximálisan 20 pontot érhetett el akkor, ha jó 

nyelvtudása van, és minden beszédpartnerrel gyakran folytat mirandai nyelvű interakciót. 

(Tehát 4 beszédpartner X 0-4 pont, és további 1-4 pont a nyelvtudás74). A grafikon (29. ábra) 

másik görbéje az identitás erősségét mutatja: itt az alábbi változókat vettem alapul: kulturális, 

nyelvi identitás manifesztálása nem mirandai közegben, a nyelvmegtartás támogatása, pozitív 

attitűdök a mirandai identitás iránt, pozitív attitűdök a mirandai nyelvi identitás iránt. Itt szintén 

20 pontot adtam az e faktorok alapján legerősebbnek tűnő identitásra, míg nullát ért volna a 

mirandaihoz kötődő pozitív önmeghatározás teljes hiánya. A grafikon megmutatja, hogy nincs 

korreláció a nyelvi kompetenciák és a nyelvhasználat intenzitása, valamint a mirandai identitás 

erőssége között. Azaz a mirandést alig beszélő személyek is kötődhetnek erősen a nyelvhez. 

Úgy tűnik tehát, hogy a mirandai nyelvcsere (egyelőre) nem jár együtt identitáscserével. Egyre 

jobban számolni kell azzal, hogy a portugál térnyerése hatására a nyelv szimbolikus értékei 

                                                 
73 Az adathiány elkerülésére az adatközlők elhunyt nagyszülők, szülők esetében megadhatták azt is, hogy korábban 
milyen nyelven beszéltek az illetővel; a fiatalok a gyermekekről nyilatkozva a fiatalabb rokonokkal kapcsolatos 
nyelvválasztást tüntették fel. 
74 Csak azokat vettem fel a vizsgálatba, akik mirandainak (is) vallották magukat, valamint a semminél többet tudnak 
mirandaiul (n=57). 
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kerülnek előtérbe, vagyis a közösség tagjai már inkább elvont kulturális vonatkoztatási 

pontként, és nem hétköznapi, természetes kódként tekintenek rá (vö. folklorizáció). Így a 

portugál-mirandai diglosszia egyre kevésbé stabil, de úgy tűnik, ez nincs összefüggésben az 

azonosságtudattal. Sőt, a revitalizációs törekvések, a sok kulturális program növelheti a 

csoportszolidaritást, ezáltal az identitás erősségét: a „mirandaisághoz” ma már presztízs társul. 

Sokak szerint ahhoz, hogy az egyén önmagát egy bizonyos csoportba sorolja, nem 

szükséges, hogy beszélje is a csoport nyelvét (Kroon 1990: 421). Jól érzékelteti ezt Hamers és 

Blanc definíciója az etnolingvisztikai identitásról: „szubjektív érzés egy etnolingvisztikai 

csoporthoz való tartozásról” (2004: 202). Ebből is következik, hogy nyelvcsere esetén a nyelv 

szimbolikus jelentősége továbbra is fennmaradhat (Edwards 1984: 281-289). Crystal szerint 

azok is rendelkezhetnek erős etnolingvisztikai identitással, akik nem beszélik a nyelvet (2000: 

120). Trudgill hasonlóképpen vélekedik: „nem elkerülhetetlen, hogy amennyiben a nyelv kihal, 

kihaljon vele a kultúra is” (1991: 67). Fishman mindezt így fogalmazza meg: „we can be Xmen 

without Xish”; „we can be Xmen with Yish” (1991: 16), azaz úgy is lehetünk X identitásúak, 

ha nem beszéljük X nyelvet, vagy ha Y-t beszéljük. Stephen May is amellett érvel, hogy újra 

kell gondolni a nyelvi identitást, és a konstrukcionista felfogást követve az azonosságtudatra 

egy folyamatosan alakuló entitásként kell tekinteni rá (May 2012: 9). 

Véleményem szerint a nyelvcsere=identitáscsere vs. nyelvcsere-identitásőrzés nem 

egymást kizáró elképzelések; a jelenség inkább egy kontinuumon képzelhető el. 

Valószínűsítem, hogy erős csoportszolidaritás esetén az etnolingvisztikai identitás jó ideig nem 

gyengül együtt a nyelvvel. A nyelvcsere ellenére is fennmarad a nyelv szimbolikus, 

csoportösszetartó szerepe (associated language, Eastman 1984). Azonban a nyelvi 

átrendeződést sokszor olyan társadalmi, gazdasági változások indítják el, amelyek a közösséget 

identitása formálódására is rákényszeríthetik. Egy közösség hagyományos kötelékei (közös 

lakóhely, munkák, endogámia) felbomolhat, és a helyébe új identitáselemek léphetnek, 

amelyekkel a csoport a másoktól való elkülönülését hangsúlyozza (old vs. new ethnicity, 

Gumperz 1982: 5). A nyelv sorsa mindenképpen nehezen megjósolható: „vannak csoportok, 

amelyek megtartják a nyelvüket és etnikai identitásukat ugyanazon társadalmi és gazdasági 

feltételek között, amelyek más csoportnál identitás- és nyelvcseréhez vezetnek” (Fasold 1984: 

240). 
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2.6. A folklorizáció veszélyei 

Ha a nyelvcsere nem jár együtt identitáscserével, akkor a mirandai identitás erőssége és a hozzá 

fűződő pozitív attitűdök sem jelentenek garanciát nyelv fennmaradására. Sőt, jelen esetben a 

közösségi identitás hangsúlyosabbá válása inkább a mirandai kultúra folklorizálódását is 

jelezheti. A csoport azonosságtudatának formálódásában nagy szerepük van a nyelvet és 

kultúrát ápoló társaságoknak. Sokszor ezek igyekeznek növelni a csoportkohéziót, és 

tulajdonképpen ezek konstruálják meg a „mirandaiság” mai ismérveit, az írásbeliség által pedig 

bevonják a közösségbe a csoport „magjától” távol élőket is. Az elképzelt közösségek elmélete 

(Anderson 1991) szerint még egy kisebb nemzet tagjai sem ismerik mindannyian egymást, de 

mindegyikük fejében ott él a közösségnek (inkább közös-ségnek, communion) a képe (Anderson 

1991: 6). A nacionalizmus pedig (amelyet jelen esetben a lokálpatriotizmusnak is 

megfeleltethetünk) valójában nem is a nemzet (vagy a csoport) ébredését jelenti, hanem annak 

feltalálását, megkonstruálását. Fishman is hasonlóan fogalmaz: szerinte az etnicitás kategóriája 

egy szubjektív kulturális konstrukció, csak úgy és akkor létezik, ha az emberek együttese 

felhasználja arra, hogy közösséget szervezzen (1989: 5). Ehhez szükség van olyan kategóriákra, 

amelyeket a csoport kinevezhet a nemzeti (vagy csoport-) tudatosság alapjának: ez pedig 

sokszor a nyelv. A mirandai elit tagjai az irodalom, sajtó, blogok segítségével terjesztik el a 

mirandést a mai, modernizált változatában (a helyesírási rendszerrel együtt), ez pedig közösségi 

élményt kínál a mirandaiaknak. A „mirandaiság” megkonstruálásába azonban ott csúszik hiba, 

hogy a nyelv sokszor tárgya, témája, és nem eszköze az interakcióknak. Két nyelvtanár hívta fel 

a figyelmet egy mesekönyv bevezetőjében: „bár a mirandai nyelvet egyre jobban népszerűsítjük 

az utóbbi években, ez nem jelenti azt, hogy többen beszélnék, mint harminc évvel ezelőtt” 

(Martins‒Martins 2010: 5).  

Az identitástudatot erősítő törekvések között vannak olyanok is, amelyek a megváltozott 

nyelvhasználati körülmények között is a régi szokásokat kívánják követni (pl. pauliteiro-

táncosok). A tradíciók a mobilisabb, modernebb életet élő mirandaiak életébe már nem tudnak 

szervesen beágyazódni, így követésük a kultúra adott szegmensének folklorizálódásához vezet. 

A folklorizáció a kultúrát a privát színtérre száműzi, és csak fesztiválokon engedi bejutni a 

nyilvános terekre. Crystal így határozza meg a fogalmat Fishman (1987, 1991) nyomán: „egy 

őslakos nyelv csak irreleváns vagy haszontalan színtereken való használata” (Crystal 2000: 83). 

A jelenség lényege valóban az, hogy a nyelv és a kultúra múzeumi tárggyá, fesztiválok 
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szereplőjévé válik, miközben a csoporttagok egy „teljes értékű” kódot a hétköznapi 

kommunikáció minden szintjén használnak.  

A folklorizáció néhány egyéb példáját is érdemes röviden vázolni. Maga a 7/99-es törvény 

is a fesztiválokra szorítja vissza a nyelvet azzal, hogy bár elismeri a mirandaiak 

nyelvhasználathoz fűződő jogát, csupán „az identitás megerősítőjeként” tekint rá, nem pedig 

kommunikációs eszközként (2. cikkely). A nyelv múzeumi tárggyá válását sokszor jelzi az utcák 

képe is (pl. Suleiman 2006). Ha a táblák, feliratok közül nem a napi használatú, ismétlődő, 

intenzív használatra szánt példányok szerepelnek a kisebbségi nyelven (hanem csak például a 

hagyományőrző fesztivál plakátjai), akkor a közösség elesik egy fontos lehetőségtől a nyelvi 

szocializáció és az identitásformálás terén (Fishman 1991: 161-162, Tosco 2011: 231). Érdekes 

még a turistáknak készült audio guide, azaz hangos városkalauz: ez a hordozható lejátszó több 

nyelven elérhető, és mirandés szövegrészleteket is tartalmaz –azonban nem „hasznos”, hanem 

folklorikus szövegeket, versrészleteket. Az írásos nyelvhasználat sem mindig a nyelv vitalitását 

tükrözi. Fishman (1991: 166-167) az általa nagyszótár-projekteknek nevezett korpusztervezési 

kezdeményezéseket sem üdvözli, mert ezek önmaguk jogán válnak „szent ügyekké”, és nem 

lesznek ösztönzői a generációk közti nyelvátadásnak. Néhányan ezek közé sorolják például a 

Luziadák, a portugál nemzeti eposz mirandés fordítását is, és a 2012-ben ennek elkészültét 

megünneplő felolvasó-maratont75. Fishman szerint, bár a koncertek, irodalmi estek 

revitalizációs céllal szerveződnek, nem töltik be igazán a céljukat, hiszen nem a nyelv 

hétköznapi használatára adnak lehetőséget. Erre a helyiek is reflektálnak időnként. Például egy 

mirandaiaknak rendezett vacsora előtt egy amatőr nyelvápoló jelezte félelmét: ha a nyelvet nem 

élő, természetes módon használják, ez az esemény is „csak egy vacsora” marad. Érdekes 

véleményt írt le egy blog szerzője: „azért választottam a mirandést a munkához [blogíráshoz], 

mert el akartam oszlatni egy félelmemet, ti. meg akartam tudni, hogy a mirandés végülis 

hivatalos nyelv, vagy csak játszunk”.76 

Ezek a programok mégsem haszontalanok: növelhetik a nyelv presztízsét, ami jó alapot 

biztosít az intenzívebb kommunikáció megszervezéséhez. (Vagyis tudatosítani kell, hogy 

                                                 
75 2012 augusztusában Sendimben két napon keresztül helyi lakosok és nyaralni hazatért mirandaiak szavalták az 
eposz részleteit mirandaiul, azonban tekintettel az ötlet eredetiségére és az esemény közösségformáló, megindító 
voltára, magam nem osztom a kritikusok nézeteit. Egy kritika például itt olvasható: http://duas-ou-
tres.blogspot.hu/2014/04/em-mirandes.html  
76 http://frolesmirandesas.blogspot.hu/2009/12/l-mirandes-seinha-de-la-nuossa.html és 
http://lgarrote.blogspot.hu/2009_06_01_archive.html  
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mindez nem az elsajátítás- hanem a presztízstervezés része, és az utóbbi nem elégséges lépés.) 

A folklorizáció szimbólumaként tekinthetünk João Botelho, neves portugál filmrendező 

szavaira, aki filmet készített Mirandáról Anquanto la lhéngua fur cantada címmel. Botelho egy 

interjúban77 így fogalmazott: „Anquanto la lhéngua fur cantada, este povo não morre.” A 

mondat első fele mirandaiul, a második fele (a kijelentés magja) portugálul szerepel, jelentése: 

’Amíg a nyelvet éneklik, ez a nép nem hal ki.’ Ez nem így van: a nép akkor nem hal ki, ha nem 

csak énekli a nyelvet, de a tagjai hétköznapokról szóló állításokat is mirandaiul osztják meg 

egymással (Crystal 2000). 

A folklorizáció nem nyújt kihívást egy diglossziában használt nyelvnek, csak megerősíti 

a hagyományos szereposztást (Tosco 2011: 231). A mirandés (és még számos hasonló 

kisebbségi nyelv) problémája abban áll, hogy egy múltban gyökerező identitást kell új 

formában, modern körülmények között megőrizni és megerősíteni úgy, hogy Miranda ne váljon 

nyelvi rezervátummá. Tosco (2011: 233) amellett érvel, hogy mindez az ausbauizáció keretében 

lehetséges. Tosco szerint akkor is beszélhetünk Ausbau nyelvről, ha egy kód nem egy másiknak 

dialektusa, de „kapcsolt résznek” tekintik. Ebben az esetben az elkülönülés kulcsfontosságú: 

„Be different –especially from the neighbour!” (’különülj el, főként a szomszédodtól’ Tosco 

2011: 233). Az ausbauizáció tehát azt a folyamatot jelenti, amely által egy nyelv „önállósul”, 

leszakad egy nagyobb közösségről, amelynek részeként tekintettek rá korábban. Természetesen 

mindez nem nyelvi, hanem ideológiai folyamat, azaz nyelven kívüli eszközök által mehet végbe. 

  

                                                 
77 http://www.noticiasdonordeste.pt/2012/02/anquanto-la-lhengua-fur-cantada-filme.html#.U2PbV87YZdg  



103 
 

3. A mirandai nyelvhez kapcsolódó nyelvideológiák, attitűdök78 

3.1. Nyelvideológiák 

3.1.1. A nyelvideológiák természete 

A kisebbségi nyelvekről való gondolkodást igen gyakran szövik át a nyelven kívüli tényekből 

eredő, de a nyelvre vonatkozó felfogások. Ennek oka kettős. Egyrészt a veszélyeztetettség 

önreflexióra késztetheti a kisebbségi csoportot, vagy arra, hogy legitimációt keressen létéhez, a 

nyelvmegtartáshoz. Más részről, egy csoport háttérbe szorulásában is gyakran van szerepük a 

többségi ideológiáknak. Ahogyan az A II. 1. részben láttuk, ezek pecsételték meg a mirandés 

XX. századi sorsát is, de a mirandai nyelvhez, identitáshoz máig sok értékelő vélekedés kötődik. 

Ezek némelyike (például a mirandés=paraszti nyelv) régóta megvan a csoportban, de az utóbbi 

évtizedben fordított előjellel: szégyen helyett értékként. 

Egy nyelv vitalitása, fennmaradása tehát nem pusztán objektív tényezőkön múlik, hanem 

nagy mértékben függ a beszélők attitűdjeitől, értékeléseitől, a nyelvről alkotott hiedelmeiktől 

(Bartha 1999: 129, Pap 1979: 198). Tulajdonképpen az egyén nyelvválasztásában és 

gyermekeire vonatkozó nyelvi szocializációs döntéseiben két „erő” hat egymás ellen: a nyelvi 

lojalitás és a gyakorlati megfontolások (Fishman 1991: 60). Van, aki egyenesen úgy tartja: 

egy nyelv jövőjét az határozza meg, hogy az emberek mit tesznek, hogyan gondolkodnak és 

éreznek vele kapcsolatban (Brudner‒White 1979: 51). A nyelvhasználók nyelvi magatartását, 

illetve az ennek hátterében álló ideológiákat, attitűdöket jellemzően társadalmi, gazdasági, 

politikai, kulturális tényezők befolyásolják, de mindez ritkán tudatosul. „Az értékelések, 

amelyeknek a legnagyobb hatásuk van a tényleges nyelvhasználatra, nem szükségképpen 

tudatos ideológiai viták formájában jelenítődnek meg, sokkal inkább automatikus 

társításokként, melyek kívül esnek a cselekvők közvetlen észlelésén” (Bartha 2007: 95).  

Az ideológia szót gyakran pejoratívan értelmezzük, mivel ’politikai párt, korszak 

eszmerendszere’79 jelentését sokan elsődlegesnek érzékelik (vö. van Dijk 2011: 381). Gyakori 

képzet, hogy az ideológiák nem engedik tisztán látni a valóságot: egyfajta szemellenzőként 

működnek. Azaz, ideológiája a „másiknak” van (van Dijk 2011: 380). A „nem szakavatott” 

                                                 
78 Ez a fejezet A mirandai nyelvvel kapcsolatos attitűdök, ideológiák című dolgozatomnak [In: Bárdosi, Vilmos 
(2013) (szerk.) Tanulmányok. Nyelvtudományi Doktori Iskola „Nyelv és Társadalom”. Az I. Doktorandusz-
konferencia előadásai, 2012. május 17-18, ELTE, Budapest] jelentősen átdolgozott, kibővített változata. 
79 A szó eredetileg ’az ideák tana’ jelentéssel bírt (van Dijk 2011: 381). 
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mirandai számára is visszatetszést keltő; stigmaként éli meg, ha metanyelvi kijelentéseire az 

ideologikusság árnyéka vetül.  

A nyelvről alkotott eszmék kutatása nem egy szigorú elméleti, módszertani irányzat, 

inkább egy kritikai gondolkodásmód, amely a nyelv és a nyelven kívüli valóság kapcsolatairól 

való feltevéseket elemzi (Laihonen 2011: 20, Woolard‒Schieffelin 1994: 56). Silverstein szerint 

a nyelvideológiák „nyelvről alkotott hiedelemrendszerek, amelyekkel a nyelvhasználók 

tudatosítják és megindokolják az észlelt nyelvi struktúrákat és a nyelvhasználatot”. (1979: 193). 

Irvine szerint a fogalom jelentése „társas és nyelvi viszonyokról alkotott elképzelések kulturális 

rendszere, amelyet morális és politikai érdekek itatnak át” (1989: 255). Susan Gal szerint „a 

nyelvideológiák kultúrafüggő fogalmak, amelyeket a résztvevők és megfigyelők hoznak a 

nyelvbe, gondolatok arról, hogy mire jó a nyelv, hogy mit jeleznek a nyelvi különbségek azokról 

az emberekről, akik ezeket használják, illetve hogy egyáltalában miért vannak nyelvi 

különbségek.” (Gal 2002b: 197, fordította Laihonen 2009b: 323). 

Minden közösség kifejleszti a saját ideológiáit vagy a dominancia kifejtésére, vagy a 

hatalommal szembeni ellenállás érdekében (van Dijk 2011: 380), tehát ezek a felfogások, 

vélemények mind a domináns, mind a kisebbségi csoportban keletkezhetnek. Sőt, sokszor 

ellentétes szándékokat is hasonló metanyelvi gondolatok juttatnak kifejezésre. (Például a nyelvi 

nacionalizmus egyaránt alapja lehet az állami egynyelvűsítő politikáknak és a kisebbségi 

nyelvmentő mozgalmaknak is, vö. Lanstyák 2009: 30.) A nyelvvel kapcsolatos eszmék úgy 

nyilvánulnak meg, hogy az egyének vagy közösségek, valamilyen szociokulturális 

tapasztalatból kiindulva, nem nyelvi természetű megállapításokat tesznek a nyelvről vagy 

nyelvhasználatról (Kroskrity 2007: 497). Ennek gyakori esete az, ha a kódokhoz „tipikus” 

beszélőket, tevékenységeket kapcsolnak (Gal‒Irvine 2000: 36, Woolard 1992: 237). A 

nyelvideológiák „a nyelvet és kommunikációt adott társadalmi csoportok „politikai, gazdasági, 

kulturális érdekeinek megfelelően láttatják” (Lanstyák 2009: 28, vö. Woolard‒Schieffelin 1994: 

62, Kroskrity 2007: 501). Egy adott társadalmi pozícióhoz kötődő tapasztalatokból erednek, 

mégis általános igazságokként jelennek meg (Woolard 1992: 237-238) –ha a „mi” 

ideológiáinkról van szó. Ha pedig a „másikéiról”, azokat torzításnak, hamisításnak fogjuk fel: 

„amikor mások eszméit vagy gyakorlatait jellemezzük, nálunk van az igazság, másoknál pedig 

az ideológia” (van Dijk 2011: 379-380). 
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Az ideológiák befolyásolják a társadalmi viszonyok észlelését, feldolgozását, és 

kontrollálják a társas gyakorlatainkat (van Dijk 2011: 380). Az ideológiák leírásánál gyakori 

metafora a már említett szemellenző, szűrő,80 amelyen keresztül a világot érzékeljük. E 

metaforák problémája, hogy elhitetik: elvehetjük a szemünk elől a szűrőt, szemüveget (Sebők 

2012: 92). Pedig nem mondhatjuk azt, hogy volna egy ideológiamentes nézőpont, még ha 

például kutatás-módszertani kézikönyvek ennek keresésére is intenek (Andorka 2002: 45). 

Ahogyan Gal és Irvine fogalmaznak, „there is no view from nowhere” (2000: 36), tehát nincs 

ideológiamentes diskurzus, mindentudó ideológiakritikusi nézőpont (Sebők 2012: 88). A 

vizsgálatnak nem feladata igazságot tenni, dönteni egy metanyelvi kijelentés igaz vagy hamis 

volta mellett. A terminus tehát nem implikálja az ideológiák és tulajdonosaik negatív 

megítélését (van Dijk 2011: 380). Sebők Szilárd szerint: „a nyelvi ideológiák vizsgálata kapcsán 

tehát a szubjektív vs. objektív szembenállás elveszíti eredeti értelmét és jelentőségét. A 

szubjektivitás a nyelvi ideológiák kutatásánál nem tudományosan irreleváns, hátráltató 

tényezőként jelenik meg, hanem mint a nyelvi jelenségek egyik lehetséges megközelítésmódja. 

Az objektivitás pedig itt nem emberi akaraton és szándékon felülemelkedett megközelítésmódot 

jelent, hanem a metanyelvi tevékenységet befolyásoló ideológiák tudatosításának a szándékát. 

A nyelvi ideológiák kutatója számára tehát minden olyan adat érdekes lehet –igazságértéktől 

függetlenül–, amely a nyelvet, nyelvhasználatot, a nyelvi közösségek helyzetét, a nyelvek 

egymáshoz való viszonyát stb. igyekszik valamilyen módon értelmezni.” (nyelvi neutralizmus 

ideológiája, Sebők 2012: 94, vö. Woolard‒Schieffelin 1994) 

Így az ideológiák ellen nem harcolni kell, hanem tudatosítani kell azokat (Lanstyák 2009: 

36). Kivételt képez ez alól az egyénnek hátrányt okozó lingvicizmus. Ezt a fogalmat Skutnabb-

Kangas vezette be az etnicizmus, rasszizmus mintájára, a nyelvi alapú diszkrimináció jelölésére 

(Skutnabb-Kangas 1997). A definíció szerint „a ’faj’, etnicitás/kultúra vagy nyelv alapján 

meghatározott csoportok között, a hatalom és az (anyagi és egyéb) források egyenlőtlen 

elosztásának legitimálására, megvalósítására és reprodukálására felhasznált ideológiák, 

struktúrák és gyakorlat” (Skutnabb-Kangas 1988: 13, 1997: 20). A lingvicizmus a társadalmi 

előrehaladást egy nyelv birtoklásához köti anélkül, hogy ez indokolt volna (Lanstyák 2009: 34). 

Kontra Miklós felhívja a figyelmet: az is lingvicizmus, ha egy állam nem hivatalos nyelvét vagy 

                                                 
80 Az ideológia értelmezéséhez kötődő metaforákról (szűrő, maszk, szemüveg) ld. Sebők 2012, van Dijk 2011: 379-
380. 
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az államnyelv nem standard változatát beszélők nem részesülhetnek anyanyelvi oktatásban 

(Kontra 2005: 175, 2006: 83).  

3.1.2. A nyelvideológiák működésmódja 

Az ideológiák a tapasztalat egy-egy aspektusából indulnak ki, és rendszerint ezeket az 

információrészeket generalizáljuk a tapasztalt entitás egészére (Woolard 1992: 241). A 

nyelvideológiák nem előrejelezhető, automatikus reflexek, hanem interpretációs szűrőként 

működnek a nyelv és társadalom közötti kapcsolatok értelmezésében (Woolard‒Schieffelin 

1994: 62, (Kroskrity 2007: 507). Susan Gal hangsúlyozza, hogy a nyelvhasználók a nyelvi 

különbségeket, például a sajátjuktól eltérő változatokat nem pusztán érzékelik, hanem sokszor 

nyelven kívüli tényekkel is összefüggésbe hozzák, így hozva létre társadalmi határokat (Gal‒

Irvine 1995: 4). Woolard is hasonlóan fogalmaz: „language ideology is a mediating link between 

social structures and forms of talk” (1992: 235). Gyakori, hogy az emberek másokat a 

nyelvhasználatuk alapján ruháznak fel nyelven kívüli tulajdonságokkal (Lippi-Green 2004: 

292). Erre tipikus példa a nyelvjárási beszélők butának tartása vagy a befogadó ország nyelvét 

nem (jól) beszélő migráns diákok iskolai kirekesztődése. 

A nyelvhasználat nem csupán reflektál a valóságra, hanem sokszor konstitutív társadalmi 

gyakorlatot is jelent (Szalai 2010). Ahogyan már utaltam rá, a nyelvideológiákat produktívan 

használjuk a társas-kulturális identitások létrehozásában, reprezentációjában, így hatással 

vannak a nyelvalakításra, és a beszélők nyelvi viselkedésének befolyásolása révén nyelvi 

változásokat is előidézhetnek (Kroskrity 2007: 509). Ez főként a hatalom ideológiáival 

kapcsolatban nyilvánvaló, mivel „egy társadalomban létező nyelvhasználati gyakorlatok és a 

nyelv(ek)hez kötött elképzelések szoros kapcsolatban vannak az adott társadalom hatalmi és 

politikai elrendezésével” (Bartha 2009: 143). Ebből adódik, hogy összefüggés van a nyelvek 

fennmaradása-visszaszorulása és a fennálló hatalmi-politikai viszonyok között.  

A példáim elemzésénél Susan Gal és Judith T. Irvine (2000) kategóriáit fogom segítségül 

hívni. Ők az ideológiák létrejöttéről és létmódjáról szólva három szemiotikai folyamatot 

különböztetnek meg. Az ikonizáció (Gal‒Irvine 2000: 37) olyan jelviszony-átalakulási 

folyamat, amelynek során bizonyos nyelvi formák már nem „egyszerű” utalói (indexei) lesznek 

a csoport nyelvhasználatának, hanem lényegi tulajdonságává, ikonikus reprezentációjává 

válnak. Például gyakori, hogy egy nyelvi változó egyik megvalósulási formája egy ideig 

„pusztán” indexe: megkülönböztető jegye egy nyelv(változat)nak. Ilyen például a szó eleji l- 
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palatalizációja a mirandaiban (lhuna ’hold’ vs. port. lua). Az ikonizációval ez a jegy a 

beszélőkhöz kapcsolódó képzetek, sztereotípiák jelölője lesz. Így a palatalizáció egy idő után 

azt jelentheti, hogy a használója buta, műveletlen, stb. A fraktális rekurzivitás (Gal‒Irvine 2000: 

38) egy viszony adott szintjére jellemző oppozíció kivetítését jelenti a viszony másik szintjére 

(Szalai 2010). Ez általában úgy valósul meg, hogy valamely, két beszélői csoport között fennálló 

nyelvi, nyelvhasználati különbséget felnagyítanak, és a társadalmi kontraszt reprezentációjává 

teszik. Például e folyamat eredményeként a portugál és a mirandai nyelv struktúrájának egyes 

különbségei a presztízskülönbséggel kerülnek kapcsolatba. A törlés (Gal‒Irvine 2000: 38) által 

pedig kizárják azokat az információkat, amelyek nincsenek összhangban az adott ideológiával. 

Így működnek a sztereotípiák is: homogénnek tüntetnek fel egy csoportot, és nem veszik 

figyelembe, hogy egy jellemző nem mindenkire igaz. Sok népi nyelvészeti elképzelés tartozik 

ide, például az, hogy minden mirandai földműves, így a mirandés egy paraszti (=buta) nyelv81.  

3.2. Nyelvi attitűdök 

Míg a nyelvideológiák általános, absztrakt kulturális koncepciók a nyelvről, addig a nyelvi 

attitűdök egy konkrét kódhoz, eleméhez vagy használójához való viszonyulást jelentik (Lambert 

et al. 1960, Pap 1979). A fogalom a szociálpszichológiából került át a társasnyelvészetbe, és 

általános definíciója szerint egy mentális és idegi készenléti állapotról van szó, ami befolyásolja 

az egyén reakcióit egy dologgal, személlyel, stb. kapcsolatban (Allport 1935: 810). Leo Pap így 

fogalmazza meg a nyelvi attitűd fogalmát: „egy-egy nyelvvel, illetve nyelvjárással szemben 

kialakult értékelő vélemény” (1979: 197). Azonban az ideológiákhoz hasonlóan ezek sem 

közvetlenül a nyelvről, nyelvhasználatról szólnak. Inkább hiedelmeken, értékeléseken alapuló 

beállítódások, amelyeket egyénekről vagy csoportokról fogalmazunk meg a nyelvhasználatuk 

fényében (Niedzelski‒Preston 2000: 9). „Velük –írja Kiss Jenő– tehát elsősorban nem nyelvi 

vagy nyelvesztétikai minőséget, vonatkozásokat tükrözünk, hanem a beszélőközösség 

társadalmi szokásait, viselkedési szabályait, beleértve előítéleteiket is” (Kiss 2003: 224, vö. 

Preston‒Robinson 2005: 133).  

A külső hatások, például az állam két- és többnyelvűségről alkotott képe különösen fontos 

befolyással bírnak a nyelvi attitűdökre. Gyakran az állami nyelvideológiák határozzák meg a 

                                                 
81 Ebben a szillogizmusban két törlés működik: nem minden mirandai földműves, és nem minden földműves beszél 
„parasztosan”. 
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többségi csoport viszonyulását a kisebbségekhez. Egy adott nyelv(változat) iránti negatív 

attitűdöknek sokszor diszkrimináció az eredménye (Preston‒Robinson 2005: 133).  

Az attitűdök affektív, kognitív és viselkedéses komponensekből szövődnek össze (vö. 

Garrett 2010, Deprez‒Persoons 2004: 125-132). Például egy mirandai beszélő a nyelve alacsony 

presztízse miatt negatívan viszonyul a mirandaihoz (affektív komponens), emellett tudja, hogy 

ezzel a kisebbségi nyelvvel kevésbé boldogul a munkaerőpiacon (kognitív), így igyekszik 

kerülni azokat a helyzeteket, amelyekben mirandaiul kell szólnia (viselkedéses összetevő). 

Vagy fordítva: akinek rokonszenves ez a nyelv (affektív), ismeri a helyzetét és kulturális 

jelentőségét (kognitív), az beiratkozik egy nyelvkurzusra (viselkedéses komponens). 

Az attitűdök funkcionálhatnak inputként, azaz okként, ha valamire irányulnak. Például 

egy nyelvhez való hozzáállás meghatározhatja, hogy az illető megtartja-e a nyelvét. Az attitűdök 

lehetnek eredményei is valamilyen élménynek (output, Garrett 2010: 21). Például egy nyelvvel 

kapcsolatos élmény eredményezhet negatív vagy pozitív attitűdöket. A viszonyulást 

meghatározó vélekedések forrása lehet a személyes tapasztalat, de a társas környezet mintái is 

(Garrett 2010: 22). 

A fentiek kiegészítésre szorulnak. Labov 1966-os munkája óta ismeretes, hogy a 

közösségi értékelések befolyásolják egy nyelvi jegy sorsát: presztízs a fennmaradásnak, a 

stigmatizáció az eltűnésének kedvez. Azonban fontos, hogy a közösségi nyelvi döntések nem 

megjósolhatók az attitűdök alapján (Vandermeeren 1996). Egyrészt a többségi csoport 

ellenszenve akár ellentétes hatást is kiválthat a kisebbségi közösségből, de a külső stigmatizáció 

szégyenlő attitűdökhöz is vezethet. Másfelől, a közösség pozitív viszonyulása sem elég egy 

nyelv megtartásához, ha más körülmények nem kedvezőek. Az attitűdök emellett változékonyak 

(Garrett 2010: 29), valamint tettekben és értékelésekben is kifejeződhetnek, e kettő pedig nem 

mindig esik egybe (Vandermeeren 1996: 158).  

3.3. Vizsgálati módszerek 

Vizsgálatomban a mirandaival kapcsolatos nézőpontok sokaságát és sokféleségét (Garrett 2010: 

447) kívánom feltárni, elemezni. Ezért egyszerre foglalkozom a mindennapi és az elit (Lanstyák 

2009), a domináns és a kisebbségi csoportból eredő ideológiákkal: eredetükkel, 

működésmódjukkal. Egyaránt elemzem a portugálok körében fellelhető nyelvideológiákat és a 

mirandaihoz való viszonyulásukat, és természetesen górcső alá veszem a mirandai közösség 

kulturális eszméit és saját nyelvéhez való hozzáállását.  
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Ahogyan korábban már említettem, a vizsgálati terület nem csak tudományos forrásokat, 

hanem a „szubjektív” megnyilvánulásokat is elemzendőnek tekinti, ezért én is számos 

szövegtípust gyűjtöttem. A nyelvideológiák vizsgálatát diskurzuselemzéssel végzem, a 

metanyelvi kifejezések mögötti feltevésekre koncentrálva (vö. Laihonen 2009a: 47). Az 

ideológiák gyakran nem közvetlenül fejeződnek ki (van Dijk 2011: 392), Laihonen ezért 

megkülönbözteti az explicit (nyelvről szóló beszéd) és az implicit ideológiákat (nyelvhasználati 

vagy azzal kapcsolatos gyakorlat, Laihonen 2009a: 47). A kritikai diskurzuselemzés egyszerre 

elmélet és módszer (Blackledge 2008), amely nem csak azt vizsgálja, amit az emberek 

mondanak egy-egy nyelven vagy nyelvről, hanem a nyelvvel kapcsolatos verbálisan és 

nonverbálisan kifejeződő attitűdöket, hiedelmeket, értékeléseket, mindennapi gyakorlatokat 

(Gal 2010: 445-446, Blackledge 2008: 297). A diskurzus társas gyakorlatként értelmezendő 

(Fairclough et al. 2011). A kritikai pedig azt jelenti, hogy különféle kulturális kontextusokban 

ütköztetünk különféle értelmezéseket és jelentéseket (Fairclough et al. 2011: 358).  

Elemzésemhez a korpuszt a mirandai és mirandaival kapcsolatos nyomtatott és 

elektronikus irodalom jelentette. A 2000 és 2014 tavasza között megjelent cikkeket82, 

blogbejegyzéseket83, szépirodalmi és lokálpatrióta könyveket, valamint a La Gameta antológia 

és az O Cartolinha című iskolaújságot vontam be a vizsgálatba. A 14 éves időszak ellenére a 

korpusz mérete nem kezelhetetlenül nagy, mert a vizsgálódást a nyelvről szóló írásokra 

szűkítettem le, és ezekből az került a korpuszba, amely véleményt, szubjektív84 

megállapításokat tartalmazott a mirandésről.  

Mindezt kiegészítettem a 2014 tavaszán végzett kérdőíves identitásvizsgálatnak az itt 

felhasználható adataival. Ebben a mirandaiak mirandéssel és portugálokkal kapcsolatos 

attitűdjeit és nyelvideológiáit is igyekeztem feltárni. Az attitűdöket a megszokott kérdőíves 

felméréssel vizsgáltam a portugálok esetében is. Az első ilyen kutatásomat 2008-ban 

készítettem lisszaboniak körében, a másodikat pedig 2014 tavaszán, így arról is nyertem 

adatokat, hogyan változott a mirandés megítélése a többségi csoport körében. 

                                                 
82 A vizsgált sajtótermékek: Mensageiro de Bragança, Diário de Trás-os-Montes, valamint az országos Público. 
83 A vizsgált blogok: http://frolesmirandesas.blogspot.pt, http://manuelcarvalho.8m.com/, 
http://cicuiro.blogspot.com, http://yousouraposa.blogs.sapo.pt, http://alquebainaraia.blogspot.pt/, 
http://cuontasmiradesas.blogspot.pt/ és http://tierraalantre.wordpress.com  
84 A szubjektivitásra a véleménynyilvánítás szokásos nyelvi formuláiból következtettem, bár tudatosítani kell: 
szubjektív, hogy mi is a szubjektív. 
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3.4. Nyelvideológiák és attitűdök a mirandés esetében 

Mivel a nyelvi attitűdök és az ideológiák is viszonyokban rejlenek, és értékelő mozzanatokat 

hordoznak, a két fogalom megvalósulásait egyszerre tárgyalom. Így elkerülhető az összefüggő 

aspektusok mesterséges elkülönítése. A nyelvideológiák vizsgálata szélesebb kontextusba 

ágyazza azokat a kérdéseket, amelyeket korábban az attitűdök kapcsán tárgyaltak (Bartha 2007, 

2009). A következőkben úgy elemzek konkrét eseteket, hogy jelzem: mely ideológiák állhatnak 

a hátterében, és ezek milyen hozzáállással, magatartással függenek össze. Először a többségi 

(portugál) csoportot vizsgálom, majd a mirandaiakról szólok.  

3.4.1. Attitűdök, ideológiák a többségi csoportban 

Portugália máig a standard nyelv kultúrájában (Milroy 2001: 530, Milroy 1999: 18, Lippi-Green 

1994) él. Ez azt jelenti, hogy az iskola, a televízió és más fórumok szinte kizárólag a normatív 

változatot közvetítik, sőt sokszor annak felsőbbrendűségét sugallják más nyelvváltozatokkal és 

nyelvekkel szemben85. A domináns közösség igyekszik fenntartani a portugál nyelv 

értelmiségiekhez, középosztályhoz kötődő változatán alapuló idealizált, homogénnek tekintett 

(absztrakt) standard változatot (Mateus 2009, vö. Lippi-Green 1997: 64). Milroy szerint ezt az 

ideológiát általában a „helyesség” ideája tartja fenn. Vagyis az a képzet erősíti a normatív 

nyelvváltozat szerepét, amely szerint a többi kód tökéletlen, kifejezésre kevésbé alkalmas, vagy 

éppen hibás (1999: 18).  

A standard az alapja az írott nyelvi normának is. Ráadásul a portugál nyelv a nemzeti 

identitás szimbóluma is (Blackledge 2000: 30), ami az egynyelvűségi képzettel együtt minden 

más kód leértékelését vonta-vonja maga után. Portugáliában a monolingvis, standardista, purista 

ideológiák burkolt formában, leginkább a műveltségre való törekvés zászlaja alatt vannak jelen 

(Almeida 2011), de mindez elég ahhoz, hogy a „más” kódok láthatatlanná váljanak (Phillipson‒

Skutnabb-Kangas 1997: 25). 

Portugália (egynyelvűségi képéből, nyelvi expanziós politikájából adódóan) nem az 

explicit nyelvi viták országa, de a hatalom a standard nyelv mítoszát (Lippi-Green 1997: 59) 

erősen propagálja (Mateus 2009, Castro 2003). A portugál iskola a normatív (lisszaboni) 

változatot abszolutizálja, és még a leíró grammatikák között is találunk olyat (Cunha‒Cintra 

1990: 8), amelyik leszögezi: praktikus segítség is kíván lenni a „korrekt” írásos és szóbeli 

nyelvhasználathoz. A nyelvművelő műsorok egyébként általában nem stigmatizálják a 

                                                 
85 A témáról egy filozófus cikke: http://dererummundi.blogspot.hu/2009/02/politica-e-lingua-portuguesa.html  
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„hibát”86, és nem a más változatok nyelvi elemeit tekintik hibának. Fontos, hogy az ideológiák 

nem csak diskurzusokat kontrollálnak, hanem társadalmi cselekvéseket is (van Dijk 2011: 384). 

Portugália nyelvpolitikája tipikus példa erre. A nemzetállami, expanziós politika által táplált 

standardista ideológiák a kisebbségi nyelvekkel kapcsolatos gondolkodásra, attitűdökre is 

hatással voltak, még ha néhány évtizede konkrét tiltó vagy aktív diszkriminatív intézkedés nincs 

is jelen az országban. Mindez a mirandai helyzetét is alapjaiban befolyásolja. 

3.4.1.1. „Mindennapi” vélekedések 

A mirandaiakról évszázadokig fennmaradt negatív vélekedések alapja, hogy a portugálok a 

mirandést rosszul beszélt portugálnak, a portugáltól való eltéréseket egyszerűen hibáknak 

tarthatta (vö. Milroy 2001: 535). A mirandai beszédmód a butaság ikonjává vált (vö. Gal‒Irvine 

2000), a beszélők nyelvhasználatát összekapcsolták értelmi képességeik megítélésével. (Vö. 

„buta emberek buta nyelven beszélnek”, Niedzelski‒Preston 2000, magyarul ld. pl. Kontra 

2005: 177). Woolard és Schieffelin (1994: 61) így ír erről: „Language varieties that are regularly 

associated with particular speakers are often revalorized –or misrecognised– not just as symbols 

of group identity, but as emblems of political allegiance or of social, intellectual, or moral 

worth”. Jól illusztrálják a stigmatizációt a nyelv még ma is használt pejoratív külső elnevezései: 

charra ’rosszul beszélt nyelv’, gíria de pastores ’pásztorok nyelvváltozata’, caçurra (nem 

világos az eredete), fala atravessada ’keveréknyelv’, fala espanholada ’spanyol-szerű nyelv’, 

parolo ’érthetetlen nyelv’, chapado ’ódivatú’, palhantre ’érthetetlen a portugálok számára’ 

(Merlan 2009, Martins 1997). Ezek mögött az áll, hogy a kisebbségi nyelvek korlátozottabb 

kommunikációs lehetőségeit sokszor nem a kétnyelvű helyzetben gyakori diglossziával 

magyarázzák, hanem a kisebbségben élők vélt kognitív deficitjével. Mind a nyelvi struktúrához, 

mind a nyelv használatához kapcsolódhatnak ideológiai interpretációk, ha pedig ezek negatívak, 

az nyelvcseréhez vezethet (Woolard‒Schieffelin 1994: 69). Manapság is előfordul, hogy a 

mirandaiakat sajátos nyelvhasználatuk87 miatt stigmatizálják, parasztosnak tartják. Preston 

szerint a népi nyelvszemlélet, vagyis a nyelvről szóló hétköznapi gondolkodás és 

                                                 
86 Bom português ’Jó portugál’ műsor az állami csatornán: http://www.rtp.pt/programa/tv/p22815 (A pár perces 
műsorban főként helyesírási kérdésekben kell dönteniük a megszólított járókelőknek. Hozzá kell tenni: a 
bizonytalankodók számára kellemetlen lehet adásba kerülni, a szópárok pedig sokszor egy tanárnak is fejtörést 
okoznak.) 
87 A beszéd „parasztosnak” minősített hangtani elemei főként azok, amelyek az északkeleti portugálban is 
megtalálhatóak (pl. négy szibiláns, b-v neutralizációja, ou diftongus megléte, ch graféma affrikátás ejtése), mivel a 
portugál közegben ezekhez kapcsolódik leginkább a vidékiesség, tanulatlanság képzete (vö. Martins 1997). 
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véleményalkotás azt feltételezi, hogy egy-egy nyelvnek van egy ideális formája, amely 

absztrakt, beszélőktől független képződmény. Ezt közelíti meg a helyes nyelvhasználat, azaz az 

egyedüli korrekt nyelvváltozat alkalmazása, amelytől minden eltérés hibának tűnik (Dorian 

1998: 8). A hibák oka, hogy a beszélő lusta vagy műveletlen (Preston‒Robinson 2005: 147-

149). Ez a gondolatrendszer lassan alakul át. Az iskolázottabb mirandaiak, ha nyelvi 

stigmatizációval találkoznak, gyakran vállalják fel az ismeretterjesztés, attitűdformálás 

feladatát: 

„Néhány ember továbbra is azt gondolja, hogy a mirandés egy régi dialektus (pusztán 

tudatlanságból, nem másból), és gúnyolódnak rajta. Ezekben a helyzetekben én egyszerűen a 

valóságot mondom el, és a többség belátja a tévedését, sőt bocsánatot is kér.” /férfi, 24 éves, 

Portugália/ 

Az állami médiában ennek ellenére is előfordulnak gúnyoló megjegyzések. (Például 2008 

nyarán a Telerural című, falusiakat parodizáló kabaréműsor a mirandai beszédmódot tette 

nevetségessé.) Közvetlen diszkrimináció azonban ritkán éri a mirandaiakat. Kérdőíves 

vizsgálatom 62 mirandai megkérdezettje közül csak 8 mondta azt, hogy portugálok gúnyolták 

már a mirandai beszéde miatt. Van, akinek a mirandai akcentusa egyenesen tetszést vált ki a 

többségi csoportban, és az adatközlők 78%-a portugálok előtt is bátran beszél mirandaiul. Ez 

nyilván jele a nyelv elfogadottságának.  

A mirandai nyelvápolók érdeme az ismeretterjesztés, amelynek hatására a portugálok 

egyre jobban értékelik, Portugáliához tartozónak tekintik a mirandait. A portugálok körében 

végzett kutatásom adatközlőinek (n=71) 97%-a már hallott erről a nyelvről, és 84%-uk többé-

kevésbé pontosan be is tudta határolni a nyelvterületet. Nem meglepő, hogy a beszélőközösség 

méretét már 32% nem merte megbecsülni. Rákérdeztem arra is, hogy az adatközlő nyelvnek 

vagy dialektusnak tartja/ismeri-e a mirandést. 7% nem tudott választ adni, 23% dialektusnak, 

70% nyelvnek minősítette. A dialektusnak minősítés jellemző indokai: „Nem nyelv, mert nem 

hivatalos.” „Dialektus, mert egy kis közösség beszéli.” „Dialektus, mert a használata egy kis 

közösségre és földrajzi térre terjed csak ki. Az ország kulturális értékéről van szó, ami nem 

halhat ki soha. Mégis, nehezen tudom elképzelni, hogy a használata százezrekre vagy milliókra 

terjedjen ki, mint a baszk és a katalán esetében.” A mirandést nyelvnek minősítők kb. 

egyharmada élt a nyelvtudomány okfejtéseivel. Másoknál az alábbi érv volt jellemző: „Nyelv, 

mert saját szókincse van.” Összetett érv az alábbi: „Mivel tanulhatnánk mirandaiul grammatikát, 
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irodalmat, fonetikát, írást, ezért szerintem nyelvnek tekinthetjük.” Eszerint a nyelv olyan kód, 

amelyhez a tudomány, műveltség kötődik. 

Az adatközlők 62%-a a televízióban hallotta a nyelvet, vagy hallott arról. A legtöbben (41, 

illetve 37%) a mirandai zenét vagy táncot ismerik. Azaz a portugálok általában a kultúrán 

keresztül tudnak a mirandésről, ami javíthatja attitűdjeiket. A többségi csoport ma már 

pozitívan, elfogadóan, érdeklődéssel viszonyul az északi kisebbséghez, nyelvéhez. 

Attitűdvizsgálatomban az adatközlőknek a nyelvről, a csoportról szóló állításokról kellett 

jelölniük egyetértésük mértékét (egytől ötig terjedő skálán, ahol 1=nem ért egyet). Az 

adatközlők negyede teljesen egyetértett azzal, hogy a mirandés szépen hangzik, és 50-60% 

szerint meg kell őrizni, tanítani kell az iskolákban, akár anyagi áldozat árán is. Negatív 

attitűdökre utaló válaszokat csak öt személy jelölt meg. 

Az általában semleges, kissé rokonszenvező, szolidáris attitűdök mellett jelen van egy 

idealizáló felfogás is, amely a mirandait az érintetlen tájban élő egyszerű földművesek, 

pásztorok redukált, archaikus, éppen ezért szép nyelvének tekinti. A vidékies most pejoratív 

jelzőből, stigmából egyszerre értékké vált. Ez a fogalom a nyelvre vetíti rá a mirandaiak 

életmódjáról alkotott romantikus képzeteket (újabb példa az ikonizációra, vö. Irvine‒Gal 2000). 

Kiss Jenő kiemeli, hogy az a felfogás, amely a nyelvjárásokhoz (vagy a kisebbségi nyelvekhez) 

a romlatlanság, eredetiség, kifejezésbeli gazdagság fogalmát köti, szintén társadalmi okokhoz 

köthető (Kiss 2003: 224). Ez gyakran összefügg a falu-város megítélésében mutatkozó 

kontraszttal, ti. újabban sokan a vidéket a természet, család iránti nosztalgiához kötik a városi 

elidegenedéssel szemben. Kiss szerint mindez „pótlólagos nyelvi érvekkel” is kiegészül (2003: 

225), eszerint a mirandaihoz hasonló „vidéki” nyelvváltozat új, színesebb kifejezési 

lehetőségeket rejt magában a köznyelvhez képest. Egy tudományos (néprajzi) munka például 

így ír: „Kétség sem fér hozzá, hogy a nép a maga egyszerűségével és emellett mély 

gondolkodásával mindig is igazi mestere volt a szavak és a kifejezés művészetének, akár 

énekben, akár szavalván, versben és prózában egyaránt. (...) Ez által a redukált nyelv által, amely 

az idők során a jó és a rossz kifejezésére szentelődött, jósolnak meg életet és halált, jeleznek 

előre esőt, szelet, jégesőt és vihart, adnak hírt jó és rossz termésről, ezzel átkozzák meg 

ellenségeiket és áldják meg barátaikat, osztanak igazságot, ítélik meg az igazságosat, az okokat 

és az ok nélkülit.” (Júnior‒Mourinho 1980: 3) A nyelv „eredetisége”, „természet-közelisége” a 
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turisták számára is fő vonzerő lett. Például több utazási iroda is88 a mirandai „dialektus” 

megismerésének lehetőségével hirdeti észak-portugáliai körútját (vö. folklorizáció). 

3.4.1.2. „Elit” ideológiák és attitűdök 

Az alábbiakban a politikai, társadalmi, műveltségi elitnek a mirandaival kapcsolatos 

vélekedéseit, értékeléseit elemzem (vö. Lanstyák 2009: 38). A mirandai sokáig a tudományos 

vizsgálatok látóterébe sem került be, illetve ha foglalkoztak vele, általában marginális 

nyelvváltozatként kezelték (Mateus 2011: 14). Amióta a szociolingvisztikai kutatások 

Portugáliában is felélénkültek (illetve a 7/99-es törvény óta) a portugáliai nyelvtudomány 

„tárgyilagosan” szemléli a mirandést. Ám a tudományos eredmények lassan kerülnek be a köz- 

és felsőoktatásba. A mirandéssel máig kevés kívülálló, Mirandához nem személyesen kötődő 

nyelvész foglalkozik, és ők sem mindig kellő körültekintéssel látnak munkához. Egy 2014-es 

kontrasztív nyelvészeti könyv igen alapos leírása megemlíti, hogy a filológusok máig 

vonakodnak nyelvnek nevezni a mirandait (Prieto 2014: 40). Így akaratlanul is megerősíthetnek 

néhány, a társadalomban máig jelen levő képzetet. Például Mateus, egy tekintélyes nyelvész így 

ír: a mirandést évszázadokig dialektusnak tartották, mert furcsának találták. A „helytelen 

meggyőződés” (Mateus szerint) 1999-ben „tűnt el”, amikor a mirandést az egyetlen hivatalos 

státusszal rendelkező kisebbségi nyelvként ismerték el (2011: 14). Talán nem túlzó a kritika, ha 

arra gondolunk, hogy mindez egy „pán-luzofón” oktatási szaklapban jelent meg. Érdemes lett 

volna precízebben elválasztani egymástól a nyelv nyelvészeti, ideológiai és jogi státuszát, a 

szinkrón és diakrón szempontokat. A törvényről egy, a mirandés 16. „születésnapján” (2014. 

szeptember 17-én) készült televíziós riport89 is hasonlóan fogalmaz: „a törvény, amely ennek a 

dialektusnak hivatalos státuszt adott…”. Hasonló törlési művelet áll egyébként a 

„mirandés=Portugália második hivatalos nyelve” kijelentés mögött is, mivel ez a felfogás nem 

törődik azzal, hogy a mirandést csak regionális, részleges használatra fogadta el a törvény. 

A politikai döntéshozók körében máig jelen van az egy állam-egy nyelv ideológiája (vö. 

Woolard‒Schieffelin 1994: 61). Manapság a nemzetközi tendenciáknak megfelelően Portugália 

is igyekszik kidolgozni kisebbségi stratégiáját, ebben szerepet kap a nyelv is. Azonban a főbb 

jogi dokumentumok máig tükröznek lingvicista törekvéseket. A portugál Alkotmány 11. 

cikkének 3. bekezdése értelmében Portugáliának csak egy hivatalos nyelve van. A 7/99-es 

                                                 
88 http://viagenstravel.com/portugal/sabor/miranda-do-douro-e-o-dialecto-mirandes/ http://www.mil-
andancas.pt/travel&recId=85  
89 http://videos.sapo.pt/aRjLQzR9Kj9Z07HCsid6  
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törvény látszólagos támogatást biztosít a mirandai nyelv használatához, ám a szöveg sugallja, 

hogy egy kisebbségi nyelv pusztán kulturális érdekesség lehet, valódi kommunikációs szükség 

nem indokolja a fennmaradását. A standardista-lingvicista ideológia leginkább a Nemzeti 

Kisebbségek Védelméről szóló Keretegyezmény elfogadása és alkalmazása kapcsán mutatkozik 

meg (ezt korábban elemeztem részletesen). A látszólagos támogató politika mögött tehát erős 

központosító stratégia húzódik meg.  

A mirandés revitalizációjáért tevékenykedők sokszor felróják a kulturális 

minisztériumnak és más állami szerveknek, hogy azok nem foglalkoznak érdemben a nyelv 

megmentésével. Ezt saját tapasztalataim is megerősítik. 2009 és 2014 között sem az oktatási, 

sem a kulturális minisztérium, sem az északi régió oktatási felügyelete nem válaszolt egyetlen 

írásos megkeresésemre sem. A portugál kulturális államtitkár, Francisco José Viegas 2012 

februárjában így nyilatkozott a Mensageiro de Bragança című hetilapban90: „a mirandai védelme 

a mirandaiakra tartozik”, ugyanakkor szerinte „elveszíteni a mirandait olyan, mint elveszíteni 

egy kicsit Miranda és Trás-os-Montes régió lelkéből”. Ez jelzi azt, hogy az állam autonómiát ad 

a mirandaiaknak a revitalizációs döntésekben, arra hivatkozva, hogy a helyi elit a közösség által 

elfogadhatóbb döntéseket hoz. A laissez-faire politika a hatalom és a presztízs kategóriáit 

helyezi előtérbe a nyelvek kontaktusaiban (Wright 2004: 187). Emellett úgy tűnik, ez a nyelv 

az állami nyelvpolitika számára inkább csak a múlt képződménye, amelyet relikviaként kell 

megőrizni, hiszen nem létfontosságú, pusztán kulturális többlet, amelyek igazi jelentősége 

legfeljebb a turizmus élénkítésében rejlik. Kiss Jenő (2003: 224) az ilyen attitűdöt a „lekezelő 

érdeklődés” kifejezéssel illeti. A politikai döntéshozók hozzáállására jó példa a kulturális 

miniszter, António Pinto Ribeiro 2009-es nyilatkozata. Az Asterix mirandai nyelvű fordításáról 

azt mondta: ahogyan a mese szerint a „bolond gallok” ellenállnak a romanizációnak, úgy a 

mirandaiak is „bolond portugálok, akik más nyelvet beszélnek” (Mensageiro de Bragança, 

2009. 05. 22.91). Francisco Louça parlamenti képviselő pedig 2011. május 3-án, a közszolgálati 

televízió Cinco para a meia-noite (Öt perc múlva éjfél) című műsorában dialektusnak nevezte 

a mirandait, nagy tiltakozást váltva ki (Diário de Trás-os-Montes, 2011. 05. 04.92).  

                                                 
90 http://tempocaminhado.blogspot.hu/2012/02/futuro-da-lingua-mirandesa-passa-por.html 2012. február 20. 
91 http://expresso.sapo.pt/mirandes-ministro-da-cultura-compara-falantes-da-lingua-aos-loucos-gauleses=f515266  
92 http://www.diariodetrasosmontes.com/noticias/complecta.php3?id=17716  
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3.4.2. A mirandaiak attitűdjei és nyelvideológiái 

3.4.2.1. Szégyenből presztízs 

Ahogyan már szóltam róla, az általam megkérdezett mirandaiak 98%-a büszke mirandai 

gyökereire, és 81%-uk magas „hőfokon” szereti a nyelvet. Attitűdjeik tehát ma már nagyon 

pozitívak, mind a nyelv, mind a szülőföld iránt. Ebben az is szerepet játszik, hogy a globalizáció 

ellenhatásként a vidéki életmód, a kisközösségi hagyományok szimbolikus és gazdasági értéket 

jelentenek (vö. falusi turizmus, ökoturizmus, biogazdálkodás, városból falvakra kitelepülés). A 

nyelvterület, kultúra presztízse pedig a nyelv iránti attitűdöket is pozitívabbá tette. Az utóbbi 

években született egy jelmondat is erről: „proua en falar la lhéngua”, azaz ’büszkén beszélni a 

mirandai nyelvet’ (pl. Mensageiro de Bragança, 2010. 07. 29.). Ahogyan Leo Pap (1979: 198) 

is kiemeli, a nyelvi attitűdök nagyban befolyásolják a kódválasztást, hiszen a nyelv nem pusztán 

a kommunikáció gyakorlati eszköze, hanem a csoportszolidaritás és a társadalmi identitás 

szimbóluma. 

A fiatalok is kezdenek büszkék lenni származásukra, és ha nem is használják 

mindennapjaikban a mirandait, de pozitívan vélekednek róla93. A mirandés tehát (az ifjúság 

regiszterében szólva) chato-ból ’ciki’ fixe ’menő’ lett. Ebben főként a mirandés internetes 

jelenlétének és az ifjúsági programoknak volt nagy szerepük. Például a modern marketing 

eszközével próbál pozitívabb attitűdöket kialakítani a helyi fiatalokban a 2010-ben alakult 

Mirandai Ifjúsági Szabadidős Egyesület (Associação Recreativa da Juventude Mirandesa). A 

feliratos pólóingek divatját követve ők is ruhadarabokon hirdetik jelmondataikat, pl. „Ser 

mirandês yê sexy” ’mirandainak lenni szexi’, illetve „Já conheces a minha língua? 

MIRANDÊS”, azaz ’Ismered már az én nyelvemet? MIRANDAI”. A marketing és a nyelvi 

tervezés Coopernél is párhuzamba kerül egymással. Szerinte a nyelvi tervezők ugyanúgy a nyelv 

pozitív értékelését, majd használatát kívánják elérni a beszélők körében, ahogyan a gyártók 

igyekeznek elfogadtatni, népszerűsíteni az új termékeiket (1989: 62). A marketing egy elmélete 

szerint, ha a reklámnak sikerül megváltoztatnia attitűdök három komponense (kognitív, affektív 

és viselkedéses) közül egy elemet, az hatással van a másik két elemre is (Bauer et al. 2007: 62). 

A mirandai marketingakciók a nyelvet terméknek tekintve a potenciális fogyasztók 

(nyelvhasználók) érzelmeit próbálják a szimpátia irányába befolyásolni azzal, hogy pozitív 

képzettársításokkal látják el a mirandait. Például azt kapcsolják hozzá, hogy az egyén 

                                                 
93 http://jpn.c2com.up.pt/2009/04/12/mirandes_os_jovens_e_a_lhengua.html  
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különleges lesz, egyéniséggé válik attól, hogy ezt a nyelvet használja. Egy másik akció a 

magatartás befolyásolására, azaz az attitűdök viselkedéses komponensének alakítására 

koncentrált, amelynek keretében egy hétvégén az ifjúsági szervezet névkártyákat osztott ki 

azoknak, akik vállalkoztak a mirandai nyelv használatára. Az utcán, közösségi terekben így 

találtak egymásra azok, akik mirandai nyelven kívántak beszélgetni valakivel. Le kell szögezni: 

ezek a kezdeményezések rövid távon bizonyára segítik a nyelv revitalizációját, azonban 

önmagukban nem elégségesek. 

3.4.2.2. Kultikus tisztelet 

A mirandai sajtó, szépirodalom gyakran magasztalja az „egyedi, régi” mirandést. A nyelv 

dicsőítése jellemzően nemzetállamok írói nyelvművelésének a terméke szokott lenni (Heltainé 

Nagy 2009: 90), de már másutt is hangsúlyoztam, hogy sokszor ugyanazok a nyelvi ideológiák 

munkálnak a többségi és kisebbségi gondolkodásban is (Lanstyák 2009). Heltainé Nagy 

Erzsébet, a téma kevés kutatójának egyike azt írja, hogy a kultikus megközelítésben nem a 

nyelvesztétikai, hanem a közösségi, kulturális, nemzeti értékösszetevők dominálnak (Heltainé 

Nagy 2009: 90). Margócsy István a magyar nyelv kultikus megközelítéseiről írja: ha nyelvről 

van szó (a tudományos területeket leszámítva), a diskurzus igen gyakran fordul ünnepiesre és 

patetikusra, és mindez emelkedett tónusú nyelvhasználattal, átmetaforizált retorikával társul. E 

diskurzusok gyakran irodalmi szövegműfajokban kerülnek kifejezésre: „a nyelv művészeinek 

tekintélye mintha arra lenne felhasználva, hogy kétségbevonhatatlan garanciát nyújtson 

mindannak igazságára, ami felhangzik” (Margócsy 2006). Ezt az is legitimálja Margócsy 

szerint, hogy az író „természetesen” jobban tud az anyanyelvén. A mirandaiak is hasonlóan 

vélekednek, sőt, a mirandai „írástudók” valóban „jobban” is tudnak ezen a nyelven. Ez nem 

értékítélet: mivel ők a nyelvújítás szervezői, a saját nyelvváltozatukból formálják a normatív 

mirandést. A kultikus megnyilvánulások két csoportra oszthatók. Az egyik csoportban a köznapi 

diskurzusokat elemzem, a másikban pedig a tudományos munkákban megjelenő, vagy azokhoz 

csatolt, a nyelvet és szülőföldet dicsőítő versek és prózai kijelentések kapnak helyet. 

Ami a mindennapi szövegeket (blogbejegyzéseket, újságcikkeket, valamint a 

kérdőívekben, interjúkban megjelenő metanyelvi kijelentéseket) illeti, a nyelvről szóló 

értéknyilvánítások főként annak veszélyeztetettségét leíró szövegekben jelennek meg. Sok 

mirandai foglalkozik a mirandés sorsával, és sok lokálpatrióta is megnyilatkozik. A büszkeség, 
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a szülőföld szeretete pedig gyakran szül kultikus viszonyulást. Mindez sokszor metaforikus 

diskurzusokban nyilvánul meg.  

„A mirandaiak olyanok, akár a sziklatömbök a Douro folyóban. Erősek és ellenállóak. A 

mirandés és beszélői olyan erővel bírnak, amellyel a portugálok nem”. (Mensageiro de 

Bragança 2010. 07. 29.) E kijelentésnek ellentmond az a tény, hogy a nyelv beszélőinek száma 

rohamosan csökken. A mirandés érdemei és különlegessége általában a beszélők lelki és fizikai 

erejéből fakadnak, és a viszony fordítva is működik. Egy blogger szerint: „ahogyan a ruha, a 

mirandés is (amit nem a test, hanem a lélek visel) „egészségesebbé” tesz minket, ha beszéljük, 

és ha írjuk. Ő (a mirandés) gyönyörű (…), a mi nyelvünk, a mi örökségünk.94” 

Gazdag példaanyagot ad az elit diskurzus is. Elit alatt ebben az esetben a beszélőközösség 

vezető tagjait, az „írástudókat” értem, akik a revitalizációban vesznek részt, és akik a 

diskurzusukat szélesebb közönségnek szánják. Gyakran éppen ők „lőnek túl céljukon”, egyedi, 

hősi, különleges nyelvről beszélnek. Hasonló okokból szokás a Miranda toponimát nem a mirar 

’nézni’ (vö. kilátó, fennsík) szóból eredeztetni, hanem azzal a jelentéssel felruházni, hogy 

’csodálatra méltó’ (Vasconcelos 1900: 33). 

A mirandésről szóló versek gyakran tudományos művekbe ágyazódnak bele. Például egy 

1987-es konferencia kötetében is egyszerre kaptak helyet tudományos és amatőr irodalmi 

alkotások. António Maria Mourinho versében ez olvasható: „A leggazdagabb, örök és nemes 

örökség, / Amit gyermekkorunk csókjaiban / A barna kenyérrel / A szüleink és nagyszüleink 

adtak nekünk.” (Mourinho 1987: 9). Ugyanitt: „Ebben a portugál szegletben / Mindig 

mirandaiul fognak beszélni / Mindig becsüljük ezt a régi nyelvet (…) A tiszta és egyedi 

mirandést!” (Rodrigues 1987: 13-13). José Francisco Fernandes könyveiben is keverednek a 

nyelvművelő, lokálpatrióta és a tudományos célok. Nála a szülőföld és a nyelv dicsőítése 

gyakran kapcsolódik össze. Néhány verses példa következik nyersfordításban.  

„A mi mirandai földünk / a mi örökségünk, amiből még egy nincs / Olyan más a szépséged / 

Mint bármi Portugáliában.” (Fernandes 2001: 237) 

„Mirandai nép, barátom, / A verseim neked szólnak / A te új és régi nyelvedhez, / A legédesebb, 

amit valaha hallottam.” (Fernandes 2002b: 5) 

„Az olaszon és a portugálon / az idő nagyot változtatott, / De a mi mirandésünk / Majdnem 

ugyanaz maradt.” (Fernandes 2002b: 15) 

                                                 
94 http://yousouraposa.blogs.sapo.pt/2007/05/  
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„Mielőtt Portugália lett volna / Ebben a szegletben / Ennek a különleges nyelvnek / Már megvolt 

a bája.” (Fernandes 2002b: 16) 

„Nem dialektus, / Hanem önálló, tökéletes nyelv.” (Fernandes 2002b: 29) 

„ez a nyelv olyan egészséges és egyszerű” (Fernandes 1998: 9) 

Mindezekből az a kép rajzolódik ki, hogy a mirandés egyedi, és ezt természetes, egészséges 

volta okozza. Ehhez kapcsolódik az is, hogy ez a nyelv ősibb, mint Portugália. Ebből 

következik, hogy óvni kell: 

„Dicsőség és büszkeség nekünk / A mi mirandai nyelvünk” (Fernandes 2001: 237) 

„A mi vidékünk szülöttei voltak / a mi nyelvünket beszélték / Béke és háború idején. / Ne hozzuk 

magunkat szégyenbe, / sem nyelvünket és nagyjainkat, (…) Legyünk az ő követőik. [ti. 

beszéljünk mirandaiul]” (Raposo 1987). 

Antropomorf metaforák is előfordulnak: „a mirandés egy olyan nyelv, amely azonosítja magát 

az emberekkel. Arcai vannak (…). Kiváltság mirandainak lenni, és ezt az örökséget 

birtokolni.”95. A dicső múltra való hivatkozás néha a nyelv legitimációjának eszköze. Például 

Amadeu Ferreira egy cikkben (Diario de León, 2008. 07. 1196, valamint Público, 2008. 10. 26-

27.) arra a következtetésre jutott, hogy Alfonz Henrik, az államalapító király „anyanyelve” a 

mirandai volt. Érvelése szerint mivel Alfonz Henrik anyja Leónból származott, fiával leóniul 

beszélt. Azaz –folytatja Ferreira– „azt a nyelvet használta, amit ma mirandainak hívunk”, azaz 

a mirandés „ott volt a portugál állam születésénél”. Ez jó példa arra, hogy a kisebbségnyelv- 

mentő mozgalmak gyakran ugyanazokat az ideológiákat használják fel, mint amelyek az ő 

elnyomásukhoz járultak hozzá (Woolard‒Schieffelin 1994: 60).  

Még a 7/99-es törvényről szóló parlamenti beszéd is az alábbi mondatokkal kívánta 

alátámasztani a jogi elismerés szükségességét: „A mirandai nyelv, édes, mint egy gránátalma és 

méltóságteljes, szerény. Nem a tegnap nyelve, nem is a tegnapelőtté, se nem az azelőtté, hanem 

nyolc évszázada létezik. (…) Ma új életre kelt. (…) Kitört az alacsony sorból, ahol eddig volt, 

levetkőzte megszégyenültségét, díszbe öltözött, hogy szárnyra kelhessen (…).” Ez az erősen 

metaforikus, lelkes nyelvhasználat nagy kontrasztban áll a törvénytervezet hivatalos stílusával. 

Célja a figyelemfelkeltés, a parlamenti képviselők meggyőzése, de jól mutatja szerzőjének 

kultikus attitűdjeit is. 

                                                 
95 http://cicouro.blogspot.hu/  
96 http://www.publico.pt/local-lisboa/jornal/d-fonso-anriquec-falaba-mirandes-281462  
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A mirandaiak e békés „ébredése” rokonítható a XIX. századi nemzetalakító tendenciákkal. 

A nyelv közösségformáló erejének hangoztatása, a nyelvhasználat mint morális kötelezettség, 

az irodalom nyelvművelő küldetése mind erre utalnak (vö. Margócsy 2006). Érdekes, hogy míg 

a nemzetállami koncepció a kisebbségi közösségek nyelveit és identitását erősen veszélyezteti 

(Bartha 2009: 142), addig a kisebbségektől eredő nagyon hasonló nacionalista tendenciák 

erősítik a csoport összetartozását. 

3.4.2.3. Nyelvi polémiák és hátterük: mítoszok, népi nyelvészet a mirandai közösségben 

A mirandést is érintik nyelvi viták, és a beszélőközösség sem egységes. Bár a viták sosem válnak 

erőteljessé, a nézetütközések eltérő nyelvszemléletekről árulkodnak. A vizsgált vélekedések, 

kulturális konstrukciók is bizonyítják, hogy még a kis, szoros és személyes kapcsolatokat ápoló 

közösségek ideológiái is sokfélék, és akár egymásnak ellentmondóak lehetnek (Gal 2010: 447). 

Az első polémia a helyesírási szabályzat körül bontakozott ki. A mirandés három területi 

változata közül a középső (central) számít a standardnak (Merlan 2009: 398), mert Vasconcelos 

az itt (pontosabban Duas Igrejas-ban) beszélt változatot írta le és választotta a norma alapjának 

(1900). A mirandés mai normatív változatának kidolgozása az 1990-es évek közepén vette 

kezdetét. A nyelvápolók az első, legfőbb lépésnek a helyesírási szabályzat (COLM, 1990) 

létrehozását tartották (Merlan 2009: 398). Normatív nyelvtan és szótár hiányában az írott 

standardet ez a kiadvány, valamint a nyelvápolók művei közvetítik, azonban a mirandai 

írásbeliség nem egységes. A sendinés változat beszélői nem fogadnak el bizonyos helyesírási 

változatokat, az északi raiano egyes használói pedig a leóni ortográfiai rendszert kívánják 

követni. A divergens törekvések mögött a változatok közösségeinek önállósulási szándékai is 

fellelhetőek, és néhányan nem fogadják el a nyelvápolók körei által kidolgozott, terjesztett 

változatot. Például a már említett Tiégui kétségbe vonja, hogy az iskolában, nyelvkurzusokon a 

„jó”97 mirandést tanítanák. Annyiban mindenképpen igaza van, hogy a nyelvápolók köreiben is 

felfedezhető egy, a standardet hatalommal felruházó ideológia. Azonban amögött is egy nyelvi 

babona tűnik fel, hogy Tiégui és társai, a leóni típusú reform hívei tartanak a nyelv 

elportugálosodásától, ezért kerülnék a portugál mintákat a helyesírásban.  

A népi nyelvszemlélet egyik legfőbb területe a nyelv-dialektus problémája. Ezért a 

mirandaiakat is megkérdeztem, hogy a mirandés nyelv vagy dialektus-e. Bár mára az 

                                                 
97 „U pongu palabras que ya quaisque naide uźa. Sei qu'hai gente que nun gusta... Dizen que nun yê'l mirandés que 
daprendirun (aprendirun ?) Mas sera qu'esse mirandés, cume eilles dizen, sera que yê'l buônu ?” 
http://cicuiro.blogspot.pt/  
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ismeretterjesztésnek köszönhetően ez (illetve a nyelv és dialektus közötti különbség mibenléte) 

sokak számára nem kérdés, néhány egyéni válasz sajátos nyelvszemléletekről is árulkodik. A 

mirandést nyelvnek tartók közül sokan érveltek a kód tökéletességével: 

„Tökéletes szerkezete van a kommunikációhoz.” /nő, 39, Terra de Miranda/ 

„Nyelv. Van grammatikája!!!” (sic) /férfi, 33, Terra de Miranda/ 

„Nyelv, teljes nyelvtannal, szókinccsel és saját szintaktikai, morfológiai és fonológia 

szabályokkal.” /nő, 46, külföld/ 

„Nyelv, mert van saját hangtana, szintaxisa és szókincse.” /nő, 68, Terra de Miranda/ 

„A nyelvtanjuk különböző, ezért külön nyelvek [a portugál és a mirandai].” /férfi, 30, külföld/ 

A nyelv egyébként definiálhatatlan egyedisége is megjelent az érvek között: 

„Nyelv, mert egyedisége megkülönbözteti minden másiktól, még akkor is, ha hasonló is 

azokhoz.” /nő, 33, Terra de Miranda/ 

„Nyelv, mert a portugálnál régebbi és gazdagabb szókincse és mondatszerkesztése van, és a 

mirandés lassabban fejlődik, mert egy nyelv a beszélőivel párhuzamosan fejlődik.” /nő, 30, 

Terra de Miranda/ 

A mirandés archaikussága, konzervativitása is gyakori megállapítás, de volt olyan is, aki a jogi 

státusszal kapcsolatos érvet értelmezte át. Emögött az állhat, hogy a „mirandés=második 

hivatalos nyelv” kijelentés igen elterjedt. 

„Nyelv, a Jogi Közlöny fogadta el annak.” /nő, 36, Portugália/ 

Az a válasz is megjelent (igaz, 62-ből mindössze 4 személynél), hogy a mirandés dialektus. Az 

érvek érdekesek: 

„Dialektus, nem beszélik és nem fogadják el univerzálisan, mivel nagyon kötődik Miranda 

régiójához.” /nő, 22, Portugália/ 

„Dialektus, mert több nyelv keveréke.” /nő, 48 éves, Portugália/ 

A sendinés státusza körüli viták is sok nyelvideológiát rejtenek magukban. Mint 

ismeretes, a sendinés a mirandés déli dialektusa, néhány markáns sajátossággal. A polémia érvei 

igen hasonlatosak a nyelv-dialektus vitáéhoz. A sendinés először a helyesírási szabályzat 

(COLM, 1999) készítésekor került előtérbe, mert egyes beszélői nem fogadtak el néhány 

helyesírási megoldást. Az ellentétek azonban a nyelven kívüli érvekre is átterjedtek. 1999-ben 

Emílio Pires Martins kiadott egy La proua de ser sendinés ’A sendim-iség büszkesége’ című 

verseskötetet, amiben a változat autonómiára törekvését is sugallta, mivel szerinte a sendinés 



122 
 

nagyban eltér a centraltól. A versek fő érve az a vernakularista ideológia, hogy a sendinés jobban 

kifejezi a sendim-iek identitását, ezért ortográfiai rendszerében, de még megnevezésében is el 

kell szakadni a central-tól (vö. Lanstyák 2009). A GELM csoport tagadta a különbségek 

jelentőségét, mivel a standardizáció szükségképpen egységesít (vö. Milroy 2001: 531). Később 

a vita az identitás kérdéseire is átterjedt. 2003 környékén Moisés Pires és José Francisco 

Fernandes is csatlakozott a „szeparatista” törekvésekhez. Utóbbinak könyve is megjelent a 

témában, előbbi pedig cikket írt A verdade sobre o mirandês e o sendinês ’Az igazság a 

mirandésről és a sendinésről’ címmel. A nyelvi formula is árulkodik a diskurzus jellegéről. 

Amadeu Ferreira válaszcikke98 dekonstruálta ezt a retorikai eszközt, jelezvén, hogy a cikk Pires 

igazsága volt. Ferreira az egység fontosságára hívta fel a figyelmet egy bibliai érv, a salamoni 

döntés idézésével, majd a nyelvtudomány érvrendszerével magyarázta meg a kérdés mögött 

rejlő problémákat. Érdekes, hogy az írásokat közlő folyóirat a vitát lezárva két külön 

közösségről beszélt. Fernandes könyvének fülszövege szintén azt hangsúlyozza, hogy a két 

változat/nyelv „mennyire különböző”, és ennek ignorálása az identitást sodorja veszélybe 

(2003). Az előszó egy nyelvi kiáltványt is írt előszavában. Eszerint el kell választani a két 

nyelvet, tisztelni kell a helyesírási szabályzatot (ezt nem fejti ki), valamint kerülni kell a 

neologizmusok és idegen szavak „túlzott vagy túlzó” használatát, ami szerinte a sendinés 

sajátossága (Fernandes 2003: 11). Fernandes és Pires gondolatai máig foglalkoztatják a 

mirandaiakat,. Adatközlőim 85%-a (53 fő) tekinti egy nyelvnek a kettőt, két fő nem válaszolt, 

és heten (11%) tartják ezeket önálló kódoknak. Többek érveiben is negatív attitűdök érződnek. 

Néhányan a sendinés nyelvi tisztaságát hiányolják: 

„Szerintem Sendim az a hely, ahol a mirandést a legkevésbé tisztán beszélik, ahol a legjobban 

hasonlít a spanyolhoz.” /nő, 30 éves, Terra de Miranda/ 

„A sendinés csak egy kitalált dolog, ami mindig létjogosultságot akart szerezni. Az igazi 

mirandést a raia-n kell keresni.” (raia: északi határ) /férfi, 53 éves, Portugália/ 

„A sendimiek azt hiszik, hogy a dialektusuk egy nyelv.” /nő, 53 éves, Portugália/ 

Előfordultak igazán radikális vélemények is: 

„A sendinés csak egy rosszul beszélt mirandés. /férfi, 62, Terra de Miranda/ 

„Micsoda? Csak egy [nyelv a két változat]!! /férfi, 33 éves, Terra de Miranda/ 

                                                 
98 A vita itt olvasható: http://altm-academiadeletrasdetrasosmontes.blogspot.hu/2014/04/mirandes-unidade-ou-
divisao-por-amadeu.html További cikk a témában: 
http://www.diariodetrasosmontes.com/noticias/complecta.php3?id=8472  
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„Csak mirandés létezik!” /fiú, 19 éves, Terra de Miranda/ 

„A sendinés a mirandés dialektusa. Az ötlet, hogy külön nyelvek, teljesen abszurd. Ha így lenne, 

Portugáliának ezer nyelve volna: a lisszaboni, a santarém-i (…)” /lány, 17 éves, Terra de 

Miranda/ 

Van, aki dialektusnak tartja, de nem a mirandés részeként: 

„A mirandés hivatalos nyelv, és a sendinés szerintem csak egy változat, amit Sendim-ben 

beszélnek.” /férfi, 22 éves, Terra de Miranda/ 

Ebből is látszik, hogy a mirandaiak körében változatos felfogások élnek a nyelv és nyelvváltozat 

fogalmáról. Mindez, a nézetek pluralizmusának jegyében, nem jelent problémát egészen addig, 

amíg a két csoport ellentéte nem vezet nyelvi alapú kirekesztéshez. Egy kis közösségben, amely 

nem rendelkezik sok anyagi erőforrással, ennek nem sok esélye van. 

Érdekességként megkérdeztem azt is, hogy hol beszélnek a legszebben mirandaiul. 13 fő 

nem tudta vagy nem válaszolt, 12 adatközlő a raia (határvidék) településeit nevezte meg, 31 fő 

(50%) írt central-hoz tartozó falvakat, a sendinés pedig hat személy kedvelt változata. Kérdés, 

hogy emögött nem a central mint normatív változat tekintélye rejlik-e.  

3.5. „Power is not a bad thing –those who are in power will confirm it” (Blommaert 2005: 

1). Hatalom és nyelv  

A hatalmi elit szívesen használja az ideológiákat az emberek (csoportjainak) nyelvi alapú 

(pozitív és negatív) diszkriminációjának eszközeként (Lanstyák 2009: 34, vö. Skutnabb-Kangas 

1998). Európa nemzetállamaiban különösen gyakori, hogy a nyelv és a nemzet közé 

egyenlőséget vonnak, ami az államnyelv használatának morális kötelességét is maga után 

vonhatja (Woolard‒Schieffelin 1994: 60). Ez általában a politikai és nemzeti identitás 

egybeesésének kívánalmából fakad (Bartha 2003: 57). Mindez akkor válik igazán 

problematikussá, ha a monoglott ideológiákból (Blommaert 2006: 243-244) a többséghez nem 

tartozók hátránya következik. Márpedig a kisebbségeknek igen nehéz egy egynyelvű, 

egykultúrájú nemzetállamban érvényesülni (Bartha 2003: 56-57). Bartha szerint „a 

modernizáció folyamatában közismerten a kis közösségek nyelveit (és dialektusait), valamint 

identitásait leginkább veszélyeztető tényezővé éppen a nemzetállami koncepció s a hozzá 

tartozó hivatalos sztenderd nyelv vált” (2003: 58). 

A társadalmi, egyben nyelvi egyenlőtlenségek újratermelődésében nagy szerepe van a 

szimbolikus hatalomnak. Ez azt jelenti, hogy a domináns pozícióban levők gyakran ráerőltetik 
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saját szimbolikus kulturális produktumaikat a társadalomnak a kevesebb hatalommal 

rendelkező csoportjaira (vö. Bourdieu 1991). Bourdieu elméletének kiindulópontja az, hogy a 

nyelv nem autonóm jelrendszer, hanem társadalmi-történeti jelenség, így a nyelvi produktumok 

mindig egy meghatározott kontextusban (a szimbolikus nyelvi piacon) valósulnak meg, azaz 

lesz értékük. „Adott nyelvi piacon néhány terméket magasabban értékelnek, mint másokat.” 

(Thompson 1991: 18). A nyelvi tőke elosztása pedig a tőke egyéb formáinak elosztásával áll 

kapcsolatban, azaz gyakran a társadalmi hatalom megoszlását követi. Tehát az államilag 

propagált kódhoz gyakran több presztízs, hatalom társul, míg a kisebbségi nyelvek gyakran nem 

rendelkeznek intézményes támogatottsággal. Hozzá kell tenni: a hatalom nem egyénekben vagy 

csoportokban, hanem viszonyokban rejlik (Tollefson 1995: 2). Ahogyan Skutnabb-Kangas 

(1997: 9) fogalmaz, „a különböző nyelveket nem valamely nyelvi jellemzőjük miatt, hanem 

beszélőik hatalmi viszonyai alapján illetnek meg különböző politikai jogok” (és gazdasági, 

oktatási lehetőségek).  

A beszélő a nyelvhasználata során (általában) figyelembe veszi az általa választott 

nyelvek értékét és a társadalom várható reakcióit. Ha tehát a kisebbségi csoport tagjaként részt 

kíván venni hazája társadalmi, gazdasági, politikai életében, akkor a többiekkel való azonos 

részvétel lehetőségéért meg kell tanulnia a hivatalos/standard nyelvet. Ebből következik, hogy 

a gazdasági megfontolások fontos szerepet játszanak a nyelvi döntésekben. „A nyelvi 

kapcsolatok egyben gazdasági kapcsolatok is, amelyek egy sajátos hatalmi viszonyrendszerben 

létesülnek.” (Bourdieu 1991: 66). 
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4. A mirandés gazdasági szerepe 

4.1. Bevezető 

Ahogyan az előzőekben említettem, a nyelvek a piacon (leginkább a gazdasági értelemben vett 

piacon) versenyeznek egymással (Skutnabb-Kangas 1998: 9, Coulmas 2004: 1667). A 

nyelvhasználók pedig „adaptív válaszokat adnak a társadalmi-ökológiai változásokra” (Kontra 

2010: 20). Ha egy nyelv szimbolikus piaca megszűnik, akkor maga a nyelv sem fog tovább 

funkcionálni. Szimbolikus piac alatt bármilyen nyelvhasználati színtér, lehetőség értendő, de 

kétségtelen, hogy a nyelv gazdasági életben betöltött szerepe kitüntetett tényező a vitalitás 

szempontjából. Természetesen itt valójában az tükröződik a nyelv presztízsén, hogy a 

beszélőközösség mennyire érvényesül a gazdasági életben.  

Egy csoport gazdasági státusza tehát kitüntetett faktor a nyelvmegtartás szempontjából 

(Bartha 1999: 145-147, 2003: 58, Kontra 2010: 20), és a kisebbségi beszélők gyakran a többségi 

csoport nyelvével azonosítják a társadalmi mobilitást, előrejutást. A nyelvi piac tehát egyáltalán 

nem csak egy metafora (Coulmas 2004: 1670), hanem nagyon is meghatározza egy nyelv sorsát. 

Jellemzően a domináns csoport kontrollálja a munkaerő-piacot, oktatást, politikát, és mindezt 

ideológiai érvekkel is megerősíti. Ennek következtében a kisebbségi etnolingvisztikai csoportok 

tagjai gyakran (de nem mindig) társadalmi hátrányban vannak: alacsonyabb színvonalú oktatást 

érnek el, vagy anyanyelvüket nem is használhatják tanulmányaik során, így jövedelmük is 

alacsonyabb lehet, ami akár az általános életminőséget is meghatározhatja (Fishman 1991: 59). 

Susan Gal szerint sok kisebbség egyfajta „alulfejlett belső gyarmat” az anyaországban, ami a 

kisebbségi területek egyenlőtlen fejlettségéből, a csoport politikai hatalmának hiányából is 

adódik (Gal 1988: 250, vö. Fishman 1991: 59).  

A beszélőközösségek hatalmi egyenlőtlenségeinek növekedése az urbanizációval, 

modernizációval is szorosan összefügg. Az ipari, városiasodott központok a jobb megélhetési 

lehetőségek miatt különféle területekről, különféle kódokat használó alkalmazottakat vonzanak, 

ami pedig a standard vagy az államnyelv használatának kedvez (Schildt 2004: 1516). Mindezt 

az oktatás is megerősíti, ha az iskola azért nem vesz fel egy nyelvet a tantervbe, mert nem elég 

„hasznos” (vö. Grin 2005). Ez pedig nyelvi asszimilációhoz vezethet. Ha a nagyobb presztízsű 

kódhoz a gazdasági haszon fogalma asszociálódik, akkor a beszélőnek a csoporthoz való 

lojalitással járó alacsonyabb életszínvonal és a nagyobb gazdasági haszonnal járó „kulturális 

öngyilkosság” (Fishman 1991: 60) között kell döntenie. E megállapításból egyébként nem 
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következik, hogy Mufwene-nek igaza volna, amikor azt állítja: a beszélők ölik meg nyelvüket 

azzal, hogy (evolúciós értelemben) alkalmazkodnak a globalizálódó világ kihívásaihoz 

(Mufwene 2002, vö. Kontra 2010). A gazdasági okokból bekövetkezett nyelvcsere általában 

aligha lehet önkéntes. Egy nyelv veszélyeztetettsége tehát nem a beszélői döntések 

következménye: sokkal inkább oka. Így a nyelvcsere soktényezős folyamatát vizsgálva nem 

szabad figyelmen kívül hagyni a domináns etnolingvisztikai közösségtől eredő rejtett vagy nyílt, 

gazdasági-ideológiai nyomást. 

A mirandés jó példa erre a folyamatra. Vitalitása szempontjából a kulcsszerepű változást 

a gazdasági szektorok átrendeződése jelentette. Miranda lakossága évszázadokig egy 

mezőgazdaságból, kézművességből élő letelepedett, elszigetelt, önfenntartó társadalom volt, így 

a mirandés használata hosszú ideig stabil maradhatott (a portugált mint High kódot pedig csak 

azok beszélték, akiknek szükségük volt rá a földrajzi vagy társadalmi mobilitás okán). A határ 

menti kereskedelem miatt ezen kívül a mirandaiak egy csoportjában a spanyol volt használatos 

(Martins 1997, Merlan 2009: 69-70). Az 1950-es évektől a portugál egyre nagyobb szerepet 

játszott a helyi gazdaságban. Ekkor épültek a vízierőművek, ami miatt portugál ajkú mérnökök 

érkeztek a területre, és ebben az időben indult meg egy jelentős elvándorlási hullám. Ebben az 

időszakban kezdődött meg a nyelvcsere, ami együtt járt a mirandés iránti lojalitás 

csökkenésével. A mirandés veszélyeztetettsége abból is fakadt, hogy a mezőgazdasági termelés 

visszaesésével a nyelv egyik fontos használati színtere tűnt el. A fiatalabb generációk már nem 

vesznek részt a hagyományos tevékenységekben, mint a szántás, aratás, kosárfonás, stb. Így a 

nyelv használatának, gyakorlásának fontos lehetősége maradt ki számukra: ők már nem, vagy 

csak részben sajátítják el a földművelés, állattenyésztés, kézműves ipar mirandai nyelvű 

szókincsét (erről később szólok részletesen). 

A kisebbségi nyelvek gyakran nincsenek felkészülve arra, hogy a piaci „farkastörvények” 

között harcoljanak (Saarikivi‒Marten 2012: 11). Direkt vagy indirekt módon, de a gazdasági 

erők befolyásolják a nyelvválasztást (Coulmas 2004: 1670) globális és lokális szinten, a cégek 

és a munkavállalók esetében is. Márpedig, Bourdieu szerint, „one cannot save the value of a 

competence unless one saves the market, in other words, the whole set of political and social 

conditions of production of the producers/consumers” (Bourdieu 1991: 57). Hozzá kell tenni, 

hogy a nyelvhasználat nem egyszerű reflexe a nyelvhez kapcsolódó szimbolikus gazdasági 

értékeknek (Gal 1988: 259), és a nyelvcsere problémáját nem lehet gazdasági okokra 
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egyszerűsíteni (Fishman 1991: 61). Gal arra is felhívja a figyelmet, hogy Bourdieu elmélete nem 

veszi figyelembe: a kisebbségi csoport ellenállást is tanúsíthat (Gal 1989: 354).  

Annyi biztosan nem vitatható, hogy a nyelvi készségek egyben gazdasági erőforrások is 

lehetnek (Irvine 1989: 256), azaz a különböző nyelvek ismerete más-más mértékű és típusú 

haszonnal jár az egyén számára. Ez a megközelítés nem zárja ki, hogy a kisebbségi nyelv 

ismerete pozitív hatással legyen a beszélő jövedelmére. A következőkben arra teszek kísérletet 

a nyelvgazdaságtan perspektívájának felhasználásával, hogy a mirandés használatára hogyan 

hatnak a piaci tényezők, és hogyan lehet alkalmazni a gazdasági szempontokat a nyelvi tervezés 

folyamatában.  

4.2. Gazdaság és nyelv: nyelvgazdaságtan 

A nyelvgazdaságtan99 azt vizsgálja, hogy a gazdasági tényezők hogyan hatnak a nyelvi 

környezetre és fordítva, és azt, hogy egy bizonyos nyelv használata hogyan hat a jövedelemre 

(Grin 1999: 170). Grin definíciója szerint: „A nyelvökonómia az elméleti gazdaságtan egy 

paradigmája, amely a közgazdaságtan eszközeit és fogalmait használja a nyelvi változók 

jellemzésére. Főként, de nem kizárólag azokra a viszonyokra koncentrál, amelyekben a 

gazdasági változók szerepet játszanak.” (Grin 2003a: 16). 

Nyelv és gazdaság szempontjainak összekötése nem régi gondolat, pedig nyilvánvaló, 

hogy a gazdasági szereplők emberek, akik számára a nyelv központi szerepű a döntéshozatalban 

(Rubinstein 2000: 4). A nyelv pedig egyike a gazdasági javaknak, amelyekkel kereskedni lehet 

(Coulmas 2004: 1667). A nyelvökonómiai vizsgálatok előfutárai olyan empirikus kutatások 

voltak, amelyekben a diszkrimináció gazdasági okait vagy az egyén szocioökonómai 

státuszának és nyelvhasználatának kapcsolatait vizsgálták (pl. Becker 1957, említi Grin 2003a: 

14). 1965-ben jelent meg Jacob Marschak cikke Economics of language címmel, amely szerint 

a nyelvi változást az egyre hatékonyabb kommunikáció100 hajtja előre (Marschak 1965). A 

tanulmány végső kérdése az, hogy miért éppen a mai nyelvek maradtak életben, és adott 

környezetben mi határozza meg annak valószínűségét, hogy egy kommunikációs rendszer egy 

bizonyos jegye marad fenn (1965: 185). Grin szerint a kutatások második generációját a nyelvet 

                                                 
99 Hangsúlyozom, hogy az „economics of language” perspektívát követem, ezért kihagyom a vizsgálódásból a pl. 
Rubinstein által felvetett „economics and language” keretet, amely a nyelv és a gazdaság széles összefüggéseit 
kutatja a pragmatikától a játékelméletig (Rubinstein 2000). 
100 E cikknek a jelen vizsgálatnál több kapcsolata van a Martinet és Zipf nevéhez kötődő nyelvi gazdaságossági 
vizsgálatokhoz. 
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mint humán tőkét vizsgáló munkák jelentik, a harmadik nemzedék pedig a két korábbi 

szempontot egyaránt figyelembe veszi, azaz a nyelvet mint etnikai attribútumot és humán tőkét 

egyaránt vizsgálja (Grin 2003a: 15, 2006a: 79).  

A nyelv és gazdaság közötti kapcsolatok kétirányúak (Grin 2008). Először is: a gazdasági 

faktorok (változók) hatással vannak a nyelvek sorsára, közelebbről: az ember nyelvi 

viselkedésére (Grin 2003a: 3). Mikroökonómiai szinten ez például abban nyilvánul meg, hogy 

egyes nyelvspecifikus termékek és szolgáltatások ára befolyásolja a nyelvhasználati 

mintázatokat, makro szinten pedig a nemzetközi szervezetek munkanyelv-választási döntéseit 

érdemes említeni. Másodszor pedig, a nyelvi változók (és/vagy folyamatok) hatással vannak a 

gazdasági változókra (folyamatokra). Mikroökonómiai szinten, például, egy bizonyos nyelv 

tudása a jövedelem emelkedését eredményezheti. Makro szinten pedig egy beszélőközösség 

befolyásolhatja a nyelvspecifikus termékek és szolgáltatások iránti keresletet. E két 

megközelítéshez Grin hozzákapcsolja a kevésbé használt nyelvekkel kapcsolatos nyelvpolitikai 

döntéseket, amelyeknek figyelembe kellene venniük az adott nyelvhez kötődő gazdasági 

jellemzőket (Grin 2003a: 4, 2008: 2). Így a nyelvgazdaságtan nyelvpolitikai haszna a döntési 

mechanizmusok elemzésében és elősegítésében van (Grin 2003a: 5, 24-35). A nyelvi tervezés 

ebben az értelemben szisztematikus erőfeszítések sora, amelyek a nyelvi környezet 

megváltoztatására irányulnak abból a célból, hogy növeljék a jólétet (Grin 2003a: 28). Ez pedig 

a haszon és a ráfordítás egyensúlyán múlik. Grin hangsúlyozza: kevés példa van arra, hogy a 

piaci erőkre építve akarnák megőrizni a nyelvi diverzitást (1999: 180). Pedig a nyelvi sokféleség 

veszélybe kerülése is egy piaci kudarc, ami ellen az államnak kellene harcolnia (Grin 2006a). A 

nyelvpolitikai beavatkozásnak nem feltétlenül kell fárasztó harcot vívnia a gazdasági erők ellen, 

hanem –Grin szerint– ki kell használnia a réseket a piaci páncélzaton, amelyek segítségével a 

közösség előnyére fordíthatja a gazdasági erőket a hosszú távú nyelvmegőrzés céljából (Grin 

1999: 183). 

A piaci érték fogalma kiegészítésre szorul. A nyelvgazdaságtan egyik alaptétele, hogy a 

nyelvtudás a humán tőke egy formája (Chiswick‒Miller 2007: xx). Produktív, mivel 

segítségével munkát lehet találni, majd termelni; megszerzéséhez anyagi költségek kötődnek, 

és az egyénben testesül meg, azaz elszakíthatatlan a nyelvhasználótól (Chiswick‒Miller 2007: 

xx, Chiswick 2008: 4-5). Az egyén tehát tulajdonképpen befektet a nyelvi készségek 

megszerzésébe vagy fejlesztésébe, ha úgy találja, hogy egy nyelv birtoklása profittal jár (Grin 
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2003a: 36). A nyelveket jellemezhetjük a kommunikációs értékkel, azaz azzal, hogy milyen 

széles körben lehet kommunikálni vele (Q-value, de Swaan 1998: 65). Ebből a szempontból a 

lingua franca-k értéke a legmagasabb, hiszen lehetővé teszik a kiterjedt interkulturális 

kommunikációt. Természetesen egy nyelv „hasznossága” vagy „értéke” nem egy az egyben 

feleltethető meg a piaci értéknek. Grin hangsúlyozza, hogy nem-piaci érték is létezik (Grin 

2003a: 36). Ez azt jelenti, hogy egy nyelv tudása bizonyos kulturális-szociális szférákhoz 

kötődik, segíti a kapcsolattartást egy csoport tagjai között, stb. Egy kód piaci és nem piaci értéke 

a privát és a társadalmi szinten is megragadható (Grin 2003a: 37).  

Fontos hangsúlyozni, hogy a gazdasági teljesítmény és a kisebbségi nyelv vitalitása nem 

egymást kizáró kategóriák (Grin 2006b: 2). Grin négy paradigma mentén érvel a nyelvi 

diverzitás (gazdasági) haszna mellett (2006b: 6-15). Az első (vállalat, piac és management) 

szerint minden nyelv olyan egyedi tudások és képességek letéteményese, amelyeket a vállalatok 

a produktivitás növelésére használhatnak fel. A fejlődés szempontja azt írja elő, hogy a 

döntéshozók legyenek tekintettel a helyi viszonyokra, így a nyelvhasználatra is. A 

nyelvspecifikus szektorba való befektetés hólabdahatása abban áll, hogy a kisebbségi nyelvi 

produktumok létrehozása más szektorokban is keresletet képez. (Pl.: a könyvkiadáshoz 

nyomdára, a televíziós műsorszóráshoz infrastruktúrára van szükség.) Mindez pedig 

megsokszorozza az eredetileg befektetett forrásokat (Grin 2006b: 12). A negyedik perspektíva 

pedig arról szól, hogy a nyelvi diverzitás fenntartása a közjólét szempontjából is fontos. A 

kisebbségi nyelvek használata tehát járhat gazdasági haszonnal is. Erre a mirandés esete is kínál 

néhány bizonyítékot. 

4.3. A mirandés szerepe a helyi gazdaságban 

4.3.1. Gazdasági szektorok és a nyelvhasználat 

Az alábbi elemzésben nyelv és gazdaság közvetlen és közvetett kapcsolatait elemzem. Egyrészt 

azt tekintem át, hogy a gazdaság mely területein használható a mirandés. Másrészt azt is 

megvizsgálom, hogy a helyi piac élénkülése milyen közvetett hatással van a nyelvhasználatra. 

Kutatásom alapkérdése az, hogy a globalizáció legyőzi-e a mirandés megőrzését a helyi 

közösségben. Borbély Anna így ír erről a problémáról: a nyelvcserét befolyásoló tényezők közül 

„a legfontosabb pozíciót a gazdasági faktor tölti be (…) a gazdasági túléléshez és sikerhez azt a 

nyelvet kell használni, amelyik ezeket biztosítani tudja. Ugyancsak ebbe a kontextusba illik az 

is, hogy a gazdaság fogja biztosítani azt is, hogy a kisebbségi nyelveket megőrizzék a kisebbségi 
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közösségekben azáltal, hogy a kisebbségi nyelven kiadott könyveket, a kisebbségi iskolát, a 

médiát támogatja” (Borbély 2014: 155). Ebből kiindulva azokat a területeket kell megtalálni, 

amelyek közvetlen és indirekt módon biztosíthatják a mirandai közösség gazdasági 

fennmaradását. De az is fontos, hogy az ebből a tevékenységből származó bevételek a 

nyelvspecifikus termékek és szolgáltatások piacának szélesítéséhez járuljanak hozzá. 

Figyelembe kell venni azonban azt is, hogy mindez csak akkor lesz működőképes, ha a mirandai 

nyelvű produktumok kereslete is fennmarad.  

Vizsgálatomhoz a portugál statisztikai hivatal (INE) adatait, a Plano de mobilidade… 

’Mobilitási terv’ és a már említett Diagnóstico social… című, Miranda megyére vonatkozó 

gazdasági-demográfiai kiadványokat használtam fel, valamint helyi vállalkozókkal készítettem 

interjúkat. A mezőgazdaság szerepéről pedig kérdőíves kutatást végeztem. Ahogyan a közösség 

szocio-demográfiai profiljának ismertetésekor már említettem, a mirandai közösség jelenkori 

gazdasági hátránya több faktorból tevődik össze. Egyrészt a munkaerő-kínálat nem 

versenyképes az ország fejlettebb régióival. Ez a lakosok alacsonyabb mobilitásából, az 

alacsonyabb iskolázottságból adódik, aminek oka a kurrens szakmákat oktató intézmények és 

egyetemek Mirandától való távolsága, a szakmai gyakorlatszerzést biztosító cégek és 

intézmények alacsony száma (AERN 2010, 2011). Nagyobb beruházásokból is kevés van a 

régióban, mert a megye nehezen megközelíthető, és a beépíthető területek száma is korlátozott 

(Plano de mobilidade…). Egy régió technológiai, gazdasági fejlettsége pedig magára a nyelvre 

is rávetül, ezért is fontos, hogy Miranda versenyképessé váljon (vö. Dorian 1998: 9). 

A mirandés piaci értéke igen alacsony: nincs olyan gazdasági szektor, ahol feltétlen 

szükség volna a használatára, bár hozzá kell tenni, hogy a mezőgazdaságból élő mirandaiak 

számára máig ez a munka természetes nyelve. (Vö. Vasconcelos 1900: 12 „língua do campo, 

do lar, do trabalho e do amor” ’a mező, az otthon, a munka és a szerelem nyelve’.) Érdekes, 

hogy Merlan felmérése szerint a válaszadó felnőttek 20%-a csak mirandaiul beszél a 

munkahelyén, és további 17% a portugál mellett használja a helyi kódot (Merlan 2009: 353). 

Kár, hogy Merlan nem ismerteti az életkor mint változó szerepét ezen a nyelvhasználati 

színtéren, mert feltevésem szerint ez az eredmény az idősebbek és a mezőgazdaságban dolgozók 

körében igaz. Erre abból következtetek, hogy terepmunkám során a mezőgazdaságon kívül más 

gazdasági területen alig hallottam mirandai szót. (Azt pedig, hogy valaki mirandaiul köszönti 

egy üzletben dolgozó „földijét”, én nem sorolom a félhivatalos kommunikáció körébe. 
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Célszerűbb lett volna a munkahelyi kódválasztás helyett a munkavégzés nyelvhasználatáról 

kérdezni az adatközlőket.)  

Az üzletek, hétköznapi élethez szükséges szolgáltatások elsősorban a megyeszékhelyen 

érhetők el (a falvakban kisboltok, kávézók, éttermek, esetleg gazdaboltok, autószerelők 

működnek). Tehát a portugál-domináns Miranda do Douro városába kell menni a modern élet 

szükségleteinek kielégítésére. Ez pedig még a mirandait használók között is nyelvváltást 

eredményezhet. Többször megfigyeltem, hogy a mirandaiul jól tudó ügyfél a szintén mirandést 

beszélő eladóhoz portugálul fordult. Hozzá kell tenni, hogy igen erős az a felfogás, hogy a 

mirandés nem alkalmas a (fél)formális területeken való használatra. Ezt támasztja alá az én 

felmérésem is. Adatközlőim 66%-a szerint a portugál a megfelelő nyelv ezeken a domaineken, 

és 23% gondolja úgy, hogy mindkét nyelv egyformán alkalmas a hivatalos- és munkaügyekben 

való kommunikációra (n=62).  

Veszélyt jelent tehát a mirandésre a termelési szektorok modern eloszlása. A helyi 

vállalkozásoknak mindössze 5,2%-a foglalkozik mezőgazdasággal. Pedig, ahogyan a fentiekből 

következik, a mirandés megőrzése ebben a szektorban volna a leginkább lehetséges. A 

szolgáltatások területén a mirandai cégek 67%-a (Diagnóstico…, 27) tevékenykedik, ami 

szintén a nyelvcserét erősíti, hiszen ebben a szektorban szinte minden munkavállalónak az 

államnyelven és világnyelveken kell kommunikálnia (Irvine 1989, Vaillancourt 1989), és a 

mirandésnek itt igen korlátozott a piaci értéke. Ahogyan már említettem, egy adott 

beszélőközösséghez való tartozás a jövedelem egyik meghatározója. Grin szerint, ha egy 

populációt két beszélőközösség alkot, és egy adott feladatot „A” közösség kontrollál, akkor 

nagyon valószínű, hogy munkaerőt is az „A” csoportból fognak toborozni. Ez még nem jelent 

diszkriminációt, pusztán azt, hogy az „A” csoport mérlegeli a kommunikációs költségeket, és a 

gazdaságilag hatékonyabb megoldást választja. (Grin 2003a: 18). Természetesen nem mindig 

két monolingvis csoport tagjai között kell dönteni. Kétnyelvű személyeket akkor választ a 

munkaadó, ha minden más feltétel egyezése mellett a bilingvis alkalmazott produktívabb (Grin 

2003a: 18). A mirandés ismerete csak a legutóbbi években kezd hozzáadott értéket jelenteni a 

tercier szektorban, de csak a turizmus-vendéglátás terén. 

A régió infrastrukturális helyzete az utóbbi évtizedekben sokat javult, mert jó minőségű 

gyorsforgalmi utak épültek, és a távközlési hálózat is fejlődött. A helyi gazdaság ma 

fejlődőképesnek tűnik, de a megyében a munkanélküliség jóval az országos átlag feletti. 2011-
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ben a ráta 11,8% volt, 2013 végén pedig 9,6% (AERN 2011, 2012, ine.pt). Nagyvállalatok 

sincsenek itt jelen: a gazdasági szereplők 87,43%-a egyéni vállalkozás, és 2%-nál is 

alacsonyabb a tíz főnél többet foglalkoztató társaságok aránya. 250 főnél több munkavállalót 

egy cég sem alkalmaz (AERN 2012). A cégek legtöbbje (sorrendben) a kis- és 

nagykereskedelemben (az élelmiszer mellett főleg a textiltermékekében), a mezőgazdaságban, 

az építőiparban, a feldolgozóiparban, valamint a szálloda- és vendéglátóiparban tevékenykedik 

(Diagnóstico…, 27). A nehézségek mellett Palaçoulo falu sikerét kell kiemelni. Itt 0%-os (sőt 

negatív előjelű) a munkanélküliség, mert a késeket és más evőeszközöket előállító cég, valamint 

a nyomda minden lakosnak (és sok környékbelinek is) megélhetést biztosít101.  

4.3.2. A mezőgazdaság szerepe a XXI. századi Mirandában 

4.3.2.1. A mezőgazdaság mint nyelvhasználati színtér 

A mirandés, ahogyan említettem, a XX. század végéig a mezőgazdasági termelésnek szinte 

kizárólagos nyelve volt (Vasconcelos 1900, Merlan 2009, Alves 1997). A nyelv vitalitása két 

okból csökkent ezen a színtéren: a termelés visszaeséséből és a nagyobb társadalmi mobilitásból 

adódóan. Manapság tehát már nem szükséges a mirandés tudása ahhoz, hogy valaki ebben a 

szektorban dolgozzon, pedig „régen még az igavonó állat is csak mirandaiul értette a 

vezényszavakat” (egy constantim-i lakos szóbeli közlése). Egyszerre veszik ki tehát a mirandés 

mezőgazdasági szókincse és maguk a régi termelési eszközök, formák. António Barbolo Alves 

a nyelv hagyományos lexikai rétegeiről írt szakdolgozatában azt írja: „még egy egyszerű rokka 

is szinte múzeumi relikvia lett” (1997: 57). Emellett a szókincs egy része portugál elemekre 

cserélődött (Alves 1997: 58).  

Annak érdekében, hogy pontosabb adatokat kapjak a mezőgazdasági nyelvhasználat 

visszaszorulásáról, a 2012 nyarán kérdőíves felmérést102 végeztem Miranda do Douro-ban 

(Miranda, São Pedro da Silva, Malhadas, Constantim településeken). Kiindulópontom az volt, 

hogy a lexikon indikátora lehet az etnolingvisztikai vitalitásnak (Rodríguez 2009: 8). 

Hipotézisem az volt, hogy a mezőgazdasági szókincs ismeretét főként az életkor változója 

határozza meg. Ezért életkori csoportok szerint rétegzett mintát alkalmaztam. Minden adatközlő 

kétnyelvű volt. 60 évnél fiatalabbak esetében kizártam a földműveléssel foglalkozókat, mivel 

ők értelemszerűen magas eredményt produkáltak volna. Az idősek pedig szinte mind azzal 

                                                 
101 http://www.brigantia.pt/index.php?option=com_content&task=view&id=7354&Itemid=43  
102 2011 szeptember 14-e és 17-e között zajlott a IX. Luzitanista Kongresszus Bécsben. Gazdasági témájú 
előadásom után Aurélia Merlannal folytatott beszélgetésemben körvonalazódott ez a kutatás. 
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keresték korábban a kenyerüket, így közöttük nem volt értelme „átlagembereket” keresni. A 

kérdőív mezőgazdaságról szóló részében négy item szerepelt. Négy item 45 kérdése azzal volt 

kapcsolatos, hogy az adatközlő mennyire ismeri a mezőgazdaság szókincsét. A feladatokban 

mondatokat kellett kiegészíteni, képről103 felismerni lapátot, sarlót, vasvillát, majd egyes 

eszközök (pl. eke, szekér) részeit kellett megnevezni, végül pedig definiálni kellett öt szót. Így 

az adatközlők nyelvikompetencia-szintjéről is képet alkottam. A kérdőívhez a szóanyagot Alves 

(1997) dolgozata biztosította, és egy mirandés L1 beszélő ellenőrizte.  

A kérdőívkészítést megnehezítette, hogy először ki kellett zárnom az egyértelmű 

archaizmusokat és csak Miranda bizonyos részein fellelhető regionalizmusokat: ezt több 

anyanyelvi beszélő, köztük két tanár ítéletére alapoztam. Másrészt sokszor nehéz eldönteni, 

hogy az adatközlő a szót, vagy éppen magát az eszközt nem ismeri és/vagy használja már. Ezért 

a kérdezésnél gondot fordítottam arra is, hogy jelöljem: az illető portugálul meg tudná-e nevezni 

a tárgyat. Így arról is szereztem adatokat, hogy a mezőgazdaságban mint nyelvhasználati 

színtéren mennyire beszélhetünk mirandés-portugál nyelvcseréről. Leegyszerűsítve: csak a 

mirandés tűnik-e el, vagy maga a megélhetési forma is, annak minden társadalmi-

kommunikációs hozadékával. Az adatok felvétele mirandés kérdőívvel, anyanyelvi beszélők104 

segítségével történt, és az interjúkat rögzítettük is. Mivel az idősebb adatközlők a szükségesnél 

jóval több információt szolgáltattak, a hangfelvételek etnográfiai vagy kollektív emlékezetről 

szóló kutatásoknál is hasznosíthatók. 

A kérdőívek (n=37) kiértékelésénél először kiszámoltam az egyes korcsoportok105 

százalékos eredményét (30. ábra). Az eredmény igazolta a hipotézisemet: az életkorral nőtt az 

átlageredmény. Úgy tűnik, 50 éves kor körül ugrik meg a mezőgazdaság szókincsének ismerete. 

A képet árnyalja, hogy a 60 éven aluliak körében nagy eltérések is adódtak az átlagtól, ami (nem 

meglepő módon) a lakóhely településtípusa és az iskolázottság változókkal hozható 

összefüggésbe. A 60 év feletti csoportban azonban nem volt releváns, hogy hol él az adatközlő. 

7 fő Porto-ban vagy külföldön él, mégis 75% feletti eredményt ért el. Ők felnőtt korukban 

vándoroltak ki, és minden nyáron több hetet töltenek Mirandában, ahol a nyári aratóünnepen is 

frissen tartják tudásukat. 

                                                 
103 A képeket José Francisco Fernandes múzeumából és egy magát meg nem nevező házaspár csűrjéből előkerült 
tárgyakról készítettem. 
104 Ezúton is megköszönöm Alfredo Cameirão és Casimiro São Pedro segítségét. 
105 Korcsoportok: 18-39 n=9; 40-59 évesek n=10, 65-90 n=9, 80-99 évesek n=9. 
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Az előzetes eredmények azt mutatták tehát, hogy főként az életkori változó határozza 

meg a mezőgazdasági szókincs ismeretét, de a 60 év alattiaknál nagy variabilitás mutatható ki. 

Azaz, csak az életkor alapján nem megjósolható, hogy az egyén mennyire sajátította el vagy 

tartja meg a mirandés e régi nyelvhasználati színteréhez kötődő szókincsterületét. Ezután azt 

kellett kiszűrnöm, hogy a fiatalabbak alacsonyabb pontszámai a tárgyi vagy a nyelvi ismeretek 

hiányából adódnak. Ezért a 39 év alatti korosztályba eső adatközlők (n=9) kérdőíveit elemeztem 

tovább. Mivel a kérdezés során jelöltettem azt is, ha az adatközlő portugálul ismerné az adott 

lexémát, össze tudtam hasonlítani, hogy a korosztály a portugál nyelv segítségével mennyire 

jobb eredményt ért el. 40 éves kor felett felesleges volna az összehasonlítás, ugyanis az 

adatközlők nem folyamodtak könnyítéshez: nem jelezték, hogy portugálul jobban tudnának 

válaszolni. Néha előfordult, hogy először portugálul adtak meg egy szót, de általában azonnal 

javították magukat106. Az eredményeim azt mutatják, hogy a fiatalok portugál nyelven 

valamennyivel több mezőgazdasági eszközt tudnak megnevezni, mint mirandaiul. A korosztályi 

átlag a mirandés 42%-kal szemben így 50% lett.  

Mivel az eltérés nem szignifikáns, nem állítható biztosan, hogy a mezőgazdasági szókincs 

terén mirandés-portugál nyelvcsere zajlana le. Azonban az megállapítható, hogy a nyelvi 

változások (a fiatalok gyengébb eredménye) tükrözik a társadalmi-gazdasági átalakulást. 

Természetes, hogy az életmód megváltozása, az új foglalkozási formák nem teszik szükségessé 

a nyelv e rétegének ismeretét. A mirandés tehát nem attól lesz veszélyeztetett, hogy eltűnőben 

van egy használati rétege: ez a nyelvek mint társadalomba ágyazott kommunikációs rendszerek 

természetes működése. A kérdés az, hogy új nyelvkörnyezettani helyzetben adódó új 

kommunikációs területeken a mirandés mennyire lesz használatos. 

4.3.2.2. A mezőgazdaság közvetett nyelvhasználati hatásai 

A fentiektől függetlenül a mezőgazdaságnak komoly (közvetett) szerepe van a mirandés 

megtartásában, ugyanis növeli a mirandai régió presztízsét helyben és országos szinten. Ebben 

valószínűleg a globális tendenciáknak van nagy szerepük. A földművelés ma már (ahogyan sok 

más térségben) a biogazdálkodásra, egyedi és magas minőségű termékek előállítására 

koncentrál. Az állattenyésztés is a magas igények kielégítésére törekszik. A mirandai 

                                                 
106 Az ilyen interferencia-jelenségek természetesek, a két nyelv rokonságából és a (mirandés és portugál közül) 
portugál-domináns külföldi terepmunkás jelenlétéből is fakadhattak. 
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szarvasmarha, juh és a védetté nyilvánított helyi szamárfaj107 ikonikus elemei a helyi 

gazdaságnak (húsok, sajtok). Sőt, a mirandai szamár ennél szerteágazóbb gazdasági-kulturális 

értéket is képvisel. Az AEPGA108 nevű szervezet gondoskodik a faj megmentéséről és gazdasági 

lehetőségeinek kiaknázásáról. Így minden évben zenei fesztivállal egybekötött szamaras 

felvonulást szerveznek (L burro i l gueiteiro ’A szamár és a dudás’ néven). Itt mirandai nyelven 

éneklő zenei együttesek is fellépnek. Ezen kívül az állatokat jelképesen örökbe is lehet fogadni, 

és a népszerű egyedek képei szuveníreken is megjelennek. Szintén felívelőben van a 

szamártejből készült kozmetikai szerek piaca. Mindez közvetett módon, hosszú távon növelheti 

a mirandés vitalitását, méghozzá úgy, hogy csökkenti a portugál gazdaság, ezáltal a nyelv 

nyomását a régióban (vö. Grin‒Vaillancourt 1999: 18).  

A borászatok és egyéb szeszesitalgyártók sikere szintén nő. Igen gyakori, hogy 

nagyvárosokban dolgozó értelmiségiek térnek haza Mirandába, és kezdenek vállalkozásba. 

Például egy volt újságíró, Manuela Rosário likőröket készít. Főként vásárokon, fesztiválokon 

árulja termékeit, ugyanott, ahol mirandai együttesek és pauliteiro-k lépnek fel. Elmondása 

szerint a portugál mellett mirandaiul is kommunikál a helyiekkel, így a közönség összekapcsolja 

a termékek minőségét, sikerét a mirandai nyelv „dicsőségével”. A piacok, fesztiválok tehát 

szintén indirekt ösztönzőknek tekinthetők: formálják a beszélők attitűdjeit. A kisebbségi nyelvi 

marketing irodalma megemlíti, hogy a nyelvhez kötődő asszociációk az ezzel a nyelvvel 

reklámozott termékre is áttevődnek (Campbell 2009: 70).  

4.3.3. A turizmus és a nyelvhasználat 

Korábban már említettem, hogy főként a tercier szektorban igen korlátozottak egy kisebbségi 

nyelv használatának lehetőségei. Minden területen, de itt különösen igaz, hogy a nyelvi határok 

egyben piaci határok is (Coulmas 2004: 1668). Ha a vevő nem beszéli a szolgáltató nyelvét, 

akkor a nyelvi közvetítés ára is jelentkezik a szolgáltatás előállításának költségei között. Más 

részről azonban egy kisebbségi nyelv használata hozzáadott értéket is jelenthet, ami növeli az 

adott szolgáltatás vonzerejét. Ez utóbbi Miranda esetében főleg a turizmusra érvényes. A helyi 

idegenforgalom a régió természeti és kulturális örökségére, középkori múltjára: azaz az 

autentikusságra épül, és igen jó színvonalú létesítményeket, programokat biztosít a 

vendégeknek. Természetesen a szolgáltatási szektorban dolgozók a más területekről érkezőkkel 

                                                 
107 Bővebben egy állatorvosi folyóirat cikkében olvasható: http://www.fmv.utl.pt/spcv/PDF/pdf6_2005/100_227-
231.pdf  
108 www.aepga.pt  
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portugálul, angolul vagy más idegen nyelven beszélnek, de nem is azt kell várni, hogy ez a 

szektor közvetlenül fogja megerősíteni a mirandés státuszát.  

Az idegenforgalomhoz mint a globalizáció kísérőjelenségéhez általában negatív nyelvi 

hatásokat párosítanak (Amador-Greathouse 2005: 49, Dörnyei‒Csizér 2005: 330), de ez a 

szektor hozzá is járulhat a nyelvhasználat élénküléséhez. Például a dél-tiroli télisportok iránti 

kereslet közvetett módon növelte a ladin presztízsét, ami megrekesztette a nyelvcserét (Dorian 

1998: 13). Az a tény, hogy a mirandai kultúra idegeneket vonz a területre, büszkeséggel tölti el 

a helyieket. Így identitásuk erősödhet, attitűdjeik javulhatnak, a megye bevételei 

emelkedhetnek, mindez pedig új munkahelyeket is teremthet. E pozitív változások akkor hatnak 

a nyelvre is, ha a gazdasági és a nyelvi tervezés összhangban van; például ha a bevételeket a 

revitalizációra fordítják (Vaillancourt 1989, Grin‒Vaillancourt 1999, Borbély 2014). 

A helyi idegenforgalmi lehetőségek promóciója nemrég vette kezdetét: turisztikai 

vásárokon az ősi kultúra és az érintetlen természet mellett a „különleges” nyelv is hívószóként 

jelenik meg. Az utóbbi években (2013-2014) mirandai nyelvű szlogen csábítja a turistákat a 

megyébe: Bamos a Miranda! ’Menjünk Mirandába!’. A Mirandába látogatók száma 

folyamatosan nő (31. ábra). Ezzel együtt a helyi kultúra is egyre jobban felértékelődik a turisták 

(portugálok, spanyolok, franciák, stb.) körében. A mirandai idegenforgalom fontos elemei a 

falusi és ökoturizmus, valamint a fesztiválok. Valószínűleg a nyelvi revitalizáció szempontjából 

éppen jó időben ível fel e szektorok népszerűsége, és a globalizáció ellenhatásaként 

tapasztalható, vidéki identitások iránti növekvő érdeklődés is segít a mirandést piacképes 

termékké tenni.  

Az ismeretterjesztésnek, közösségi médiában való jelenlétnek köszönhetően egyre több 

portugál ismeri meg Mirandát; a látogatók jó része pedig szolidáris a csoporttal. Mindezt 

terepmunkáim tapasztalataira alapozom, mert átfogó kutatás109 még nem készült a témában. Az 

általam megismert portugálok és külföldiek (főként franciák, spanyolok), akik Mirandába 

látogattak, mind pozitívan szóltak a nyelvről, és fontosnak tartották a megtartását. Többen 

vásároltak mirandés nyelvű könyveket, hogy ezzel is támogassák a helyi kultúrát. (Az Asterix 

és A kis herceg mirandés kiadása egyébként üzletileg is jó ötlet: sok gyűjtő keresi ezeket. Az 

Asterix és a gall négyezer példánya két hét alatt fogyott el110.)  

                                                 
109 Alberto Fernandes, egy mirandai származású mesterszakos hallgató készített rövid felmérést a turisták körében, 
de csak a választott szálláshelyre és a felkeresett turisztikai objektumokra kérdezett rá.  
110 http://www.publico.pt/local-porto/jornal/edicao-de-asterix-o-gaules-em-mirandes-ja-esta-esgotada-42758  
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Amador-Greathouse egy mexikói kisebbségi nyelv turisztikai szerepét ismertetve felhívja 

a figyelmet, hogy a látogatók szolidaritása sokszor felületes: fel akarják fedezni az egzotikus 

„másikat”, de végül nem ismerik fel az adott csoport identitását: a vizsgált közösség és más 

őslakos „dialektusok” „egyre mennek” a turisták szemében (2005: 55). Mindez Mirandában 

nem jellemző. A látogatók általában nem skanzenként vagy rezervátumként tekintenek a helyre, 

és sokaknak alapos előzetes ismereteik vannak a területről, kultúrájáról. Emellett nem 

jellemzőek a turistalátványosságok, a csak kívülállóknak szánt attrakciók. Vagyis a mirandai 

kultúra nem túlegzoticizált, hanem turistáknak szánt szeletei is autentikusak maradtak (vö. 

Jaworski‒Thurlow 2010a). A mirandai idegenforgalom jelentős része tehát egyszerűen abból 

áll, hogy a látogató részt vesz a helyi életben. Nem is lehetne másként, hiszen nyaranta sok 

migráns érkezik „haza” pihenni, akik szintén szervesen illeszkednek a programokba, 

tevékenységekbe: ők is biztosítják a hagyományőrzés eredetiségét. 

Pietikäinen és Holmes szerint azok a módok, ahogyan a (kisebbségi) nyelveket a turizmus 

terén használják, fontos komponensei a helyi nyelvek politikai gazdaságtanának (2011: 323). 

Nehéz folyamat egy veszélyeztetett kódot értékes és értékesíthető produktummá tenni, de ennek 

egy lehetséges megoldása a turistáknak szóló szuvenírek kereskedelme. A szerzőpáros ezekre 

„élő” termékként, és nem a folklorizáció elemeként tekint. Szerintük az emléktárgyak 

meghosszabbítják a helyben szerzett turisztikai tapasztalatot, és a turista által alkotott diskurzus 

részét képezik, valamint kiterjesztik a nyelvhasználati színtereket (Pietikäinen‒Holmes 2011: 

325-326, 330). Természetesen ezeknek a termékeknek a gyártása, kereskedelme nem igényel 

folyékony nyelvtudást, és nem is teremti meg azt (Pietikäinen‒Holmes 2011: 340-341). 

Véleményem szerint a szuvenírek pusztán egy darabját alkotják a „nyelvi tervezési 

kirakósjátéknak”: jó hírét viszik egy közösségnek, de a nyelvhasználatra csak igen áttételesen 

hatnak. A mirandai szuvenírek igen jól tükrözik a helyi kézműves ipar adottságait: ezek jó 

minőségű, helyben készült darabok, ötletes csomagolásban, egyedi ötletekkel. Pietikäinen és 

Holmes szerint a nyelv úgy válhat hozzáadott értékké, ha embléma lesz, azaz indexe lesz nem 

csak a helynek, hanem az autentikusságnak is (2011: 330, vö. Heller 2003: 475). Ez, úgy tűnik, 

Mirandában megvalósul. Ami a mirandai nyelvhez kapcsolódó tárgyakat illeti, ezeket a 

megyeszékhelyen található turisztikai iroda árusítja: bögrék, ceruzák, pólók és sapkák 

kaphatóak Lhéngua mirandesa felirattal. Érdemes lenne a jövőben kibővíteni a kínálatot: 

valószínűleg a mirandés „egzotikumának” hangsúlyozására kellene koncentrálni. 
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Az idegenforgalommal függenek össze a kultúra „múzeumosításának” gyakorlatai is (vö. 

Aarekol 2009). A kisebbségi nyelvek, hagyományok megőrzésének igénye, a kisebbségek 

öntudatra ébredése, identitásuk újraértelmezése gyakran hív életre múzeumokat, néprajzi 

gyűjteményeket, levéltárakat. Ezek egyik fő kihívása az, hogy egyszerre legyen megőrző 

szerepük és innovatív jelentőségük. Utóbbi azért fontos, hogy „élő” tevékenységeket kínáljanak 

a helyieknek és az odalátogatóknak egyaránt (Aarekol 2009: 151). Miranda do Douro-ban kevés 

múzeum van. A megyeszékhelyen működik a Museu da Terra de Miranda és a Centro de 

Estudos António Maria Mourinho ’A.M.M. kutatóközpont’. Utóbbi levéltárként működik. 

Előbbi pedig néprajzi gyűjteményt üzemeltet, de a kiállított tárgyak melletti táblák hiányosak 

és egynyelvűek111. E feliratokon igazán könnyű és olcsó volna legalább az eszközök mirandés 

nevét megjelölni. Ami a múzeumhoz kötődő tevékenységeket illeti, fotókiállítás, felolvasóest 

áll a kínálatban, de hiányoznak a múzeumpedagógiai kezdeményezések, vagy éppen a mirandai 

történelem feldolgozása. Akár a nép traumáit (nyelvi stigmatizáció, elvándorlás), akár a jelenét, 

jövőjét is érdemes volna megjeleníteni itt. Meg kell még említeni José Francisco Fernandes házi 

múzeumát Palaçoulo-ban. Fernandes néprajzi gyűjteményét csak ismeretség útján lehet 

látogatni, pedig ez a megye leggazdagabb néprajzi kollekciója, ahol tárgyak ezrei láthatók. 

Meggyőződésem, hogy a megye kulturális vezetésének át kellene gondolnia a múzeumok 

turisztikai és lokális jelentőségét. Arra is reflektálniuk kellene, hogy az utóbbi évtizedekben a 

múzeumok már nem csak vitrinekben őrzött tárgyak gyűjteményei, hanem a tudásszerzés 

interaktív színhelyei (Caulton 1998). Ezzel bevétel-növekedést is el lehetne érni. 

A turizmus és a nyelv kapcsolatait elemző irodalom gyakran utal a nyelv „láthatóságának” 

kérdéseire. Azaz arra, hogy a kisebbségi nyelvnek van-e vizuális jelenléte a területen. A táblák, 

feliratok hatásos eszközei a nyelv legitimálásának (Grin‒Vaillancourt 1999: 17-18), és 

meggyőződésem szerint a turizmus terén is hozzáadott értéket képviselnek: kijelölik a 

nyelvterület szimbolikus határait, és ezzel hozzájárulnak a turisztikai imázs megalkotásához. 

Erről a témáról a következő fejezetben szólok részletesebben. 

4.3.4. Nyelv és marketing 

A mirandés utóbbi évtizedben kezd szimbolikus gazdasági szerephez jutni. Ez, mint említettem, 

egy részről negatív, hiszen a nyelvcsere velejárója. Azonban az pozitív jel, hogy a mirandés 

egyre többször kapcsolódik a sikeres gazdasági kezdeményezésekhez, sőt közvetlenül is 

                                                 
111 Videó a múzeumról: http://www.youtube.com/watch?v=CKKhbwYmk3Q  
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felhasználják reklámcélokra. A nyelv az utóbbi évtizedben a marketingkommunikáció fontos 

eleme lesz a modern piacon, főként többnyelvű környezetben (Campbell 2009: 68). Eközben nő 

a helyi termékek iránti érdeklődés, mert a fogyasztó általában lojális a szülőföldjéhez vagy 

lakóhelyéhez, úgy véli, hogy vásárlási döntésével munkahelyeket őriz meg, vagy egyszerűen a 

helyi termék ismerősebb, kényelmesebben elérhető a számára. Így a kisebbségi nyelvek is 

szerephez juthatnak egyes termékek identitásának kialakítása terén (Campbell et al. 2009). Egy 

cég általában akkor használ kisebbségi nyelvet a tevékenysége és azon belül a marketing során, 

ha támogatja a revitalizációt, van rá forrása, ha fontosnak tartja ezt a cég imázsa szempontjából, 

esetleg fel akarja hívni a fogyasztók figyelmét, vagy a versenytárs készteti erre (Campbell et al. 

2009: 69). Vagyis nem csak a „nagy” nyelvek alkalmasak arra, hogy reklámozzanak egy 

terméket. Természetesen fontos, hogy a kisebbségi kódot megfelelően „tálalják”: egy termék 

rossz, átgondolatlan megjelenítése magára a nyelvre is kedvezőtlen hatással lehet (Campbell et 

al. 2009).  

A mirandés egyelőre kevés szerepet kap a marketing terén, de például bort már neveztek 

már el róla (Lhéngua mirandesa), ennek a címkéjén is olvasható egy rövid mirandés leírás (ld. 

CD-melléklet). Fogyasztói (bár piackutatás nem készült erről) mirandaiak és szimpatizánsok, 

akik számára a fantázianév és a mögötte meghúzódó eszme fontosabb, mint maga a termék. Az 

Escrinho céget is érdemes itt említeni: azért jött létre, hogy a Mirandából és a szélesebb 

régióból, Trás-os-Montesből származó termékeket Lisszabonban árulja. A tulajdonos, Raúl 

Joaquim Pires da Silva a cég nevének is szándékosan választott Trás-os-Montes-ben, de főként 

Mirandában gyakori szót. Az Escrinho ’szederindából font kosarat’ jelent. Az üzlethelyiségben 

mirandai nyelvű szövegek is helyet kapnak: a mirandés reklámozza a termékeket, de a termékek 

is jobban megismertetik a nyelvet a többségi beszélőkkel.  

Egyes étteremtulajdonosok is hasznot várnak a nyelv használatából. Hozzáadott értéket 

képvisel például, hogy a konyhafőnök néhány szót mond mirandaiul a betérő vendégnek. A São 

Pedro étterem vezetője erre, és a Miranda hivatalos és informális imázsát egyébként is 

meghatározó családiasságra építi üzletpolitikáját. Rövid távú terve lefordítani az étlapot 

mirandésre: nem kommunikatív okból a helyi lakosok kedvéért, hanem a gasztronómiai 

különlegességek promóciója, kulturális keretezése céljából. Hosszú távon egy középkori hotel 

alapítását fontolgatja, ahol a nyelv is szerepet kapna a kulturális attrakciók között. Heller ezt 
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nevezi nyelvi kommodifikációnak. A kommodifikáció a korábban a gazdasági tevékenységbe 

be nem vont, piaci értékkel nem bíró tényezők fogyasztási javakká tételét jelenti (Heller 2003). 

Más vállalkozók vonakodnak használni a mirandést, mivel nem találnak benne gazdasági 

hasznot. Például 2013 nyarán és 2014 tavaszán számos helyi cégnek (boltok, éttermek, stb.) 

küldtem levelet arról érdeklődve, hogy tervezik-e mirandés feliratok kihelyezését, az étlapok 

lefordítását, stb. Palaçoulo egy éttermének tulajdonosát idézem: 

„A mirandést eléggé támogatják, de, nézze csak, én soha nem tanultam az iskolában, pedig 54 

éves vagyok… Őszintén szólva, nem is látom a hasznát ennek az intézkedésnek. Mert ha fel 

akarom lendíteni az üzletemet, akkor portugál-spanyol-angol, és talán francia nyelvre kellene 

lefordítanom az étlapot. (…) Ha lefordítanék mindent mirandaira, akkor többletmunkát okozna 

elmagyarázni a vendégeknek, miről is van szó! Mert ők nem értenék. Ne tartson mirandés-

ellenesnek, mert nagyon szeretek elbeszélgetni az idősekkel, akik még az igazi nyelvet 

beszélik.” Hasonló helyzetet ír le Laihonen (2012: 38), amikor egy szlovákiai, magyar többségű 

település élelmiszerboltjának tulajdonosát idézi. A tulajdonos szerint nem fontos a magyar nyelv 

vizuális használata, mert „elértük azt a színvonalat, hogy minden magyar el tudja olvasni [a 

szlovák feliratokat]”. Ez jó példa arra, hogy a nyelvhasználatnak konstitutív ereje is van: egy 

kisebbségi nyelv haszontalannak tartása, ezáltal a nem-használata további nem-használatot 

eredményez. 

4.4. Összegzés 

A nyelv és a marketing kapcsolatainak kutatása arra is rávilágít, hogy nem csak a gazdasági élet 

terén kell figyelembe venni a piac törvényszerűségeit, hanem a nyelvi tervezés során is. Mivel 

a nyelvek hierarchiáját a szimbolikus piac alakítja ki (Skutnabb-Kangas 1998), Robert L. 

Cooper hangsúlyozza, hogy a nyelvi tervezés is marketingtevékenység (Cooper 1989: 72). Már 

említettem, hogy a nyelvi tervezőnek ugyanúgy el kell fogadtatnia egy nyelvi produktumot a 

nyelvhasználóval, ahogyan a gyártó is ösztönzi a fogyasztót egy adott termék választására 

(Cooper 1989: 62). A nyelv, nyelvhasználat mind termékek, és hasznosnak, vonzónak kell 

lenniük, hogy a beszélő fenntartsa ezek használatát (Coulmas 2004: 1670). Az, hogy egy 

nyelvnek milyen vonzereje van a beszélőközösség számára, igen változatos lehet. Az 

identitásról készített felmérésem azt mutatja, hogy a mirandés elsősorban a csoport kultúrájának, 

kollektív emlékezetének letéteményese, a szolidaritás szimbóluma. Újabban pedig a nagyvárosi, 
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kapitalista termelés ellenpontjaként a helyi, nyugodtabb életvitelt biztosító, fenntartható 

gazdálkodás jelképeként éli szerény reneszánszát.  

A nyelvi tervezésnek tehát figyelembe kell vennie, hogy a mirandés is termék: definiálni 

kell tehát, majd meghatározni a célközönségét, és elemezni a fogyasztói viselkedéseket. A 

mirandésnek, bár a „nagy” nyelvekkel szemben maradt alul, nem a nemzetközi piacon kell 

megszilárdítania pozícióját112. Ahogyan a portugál-mirandés diglosszia akkor lehet stabil, ha 

mindkét nyelvnek saját, jól körülhatárolható funkciói vannak (Bartha 1999), úgy a mirandai 

termékeknek is meg kell találniuk a saját piacukat. Nem valószínű, hogy a gazdasági életben a 

mirandés kizárólagos használatára lesz mód vagy szükség: folklorikus alkalmazásából azonban 

a turizmus és a kereskedelem terén hasznot lehet húzni. Ez pedig egyrészt az attitűdformálásban 

és a közösség financiális függésének enyhítésében segíthet (Grin‒Vaillancourt 1999), másrészt 

az anyagi haszon a nyelvspecifikus termékek és szolgáltatások fejlesztésére, a revitalizációra 

fordítható (vö. Borbély 2014). A fenntarthatósághoz az is fontos, hogy mindezt a mirandés stabil 

használata keretezze. 

  

                                                 
112 Nem értek tehát egyet azokkal (pl. polgármester), akik nemzetközi szinten kívánják népszerűsíteni a mirandést. 
Ti., szerinte a jövőben a világ bármely portugál külképviseletén biztosítani kell majd a mirandéstanulás lehetőségét 
(Artur Nunes polgármester szóbeli közlése). Véleményem szerint a lokális problémákra kell koncentrálni. 
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5. Nyelvi tájkép 

5.1. Bevezető 

Nyelv és gazdaság viszonyáról szólva több tanulmány is megemlíti a nyelvi tájképet mint 

lehetséges nyelvhasználati ösztönzőt és turisztikai vonzerőt (pl. Heller 2003: 474). A nyelvi 

tájkép (linguistic landscape), azaz a vizuális nyelvhasználat, a nyelvek közösségi fizikai tereken 

való láthatósága fiatal kutatási terület (Laihonen 2012). Már az 1970-es években felismerték, 

hogy a különféle jelek, táblák, feliratok, amelyeket a hatóságok vagy a cégek, magánszemélyek 

helyeznek ki a közterületekre, árulkodnak a közösség nyelvi helyzetéről, a régió 

nyelvhasználatáról (Backhaus 2007). Azonban a nyelvi tájkép vizsgálata a 2000-es években lett 

a többnyelvű vizuális nyelvhasználat, azon belül a vernakuláris írásbeliség kutatásának 

technikája (Backhaus 2007).  

A terminust Landry és Bourhis írta le először: „közérdekű és kereskedelmi jelek 

láthatósága és kiemelkedése egy adott területen vagy régióban” (1997: 23). A gyakran idézett 

definíció szerint „a hivatalos útjelző táblák, a reklámtáblák, utcanevek, helynevek, kereskedelmi 

egységek feliratai és kormányzati épületek hivatalos táblái adják az adott terület, régió vagy 

városi agglomeráció nyelvi tájképét” (Landry‒Bourhis 1997: 25, Laihonen 2012: 27 

fordításában). A kutatások elsősorban többnyelvű városi környezetben zajlanak, és általában a 

feliratok két alapfunkciójára (informatív és szimbolikus, Landry‒Bourhis 1997: 25) 

koncentrálnak. Az informatív funkció azt jelenti, hogy a táblák tükrözik az adott közösség nyelvi 

összetételét, így járulékos információkat adnak a szociolingvisztikai kontextusról. A nyelvi 

tájkép szimbolikus funkciója pedig abban áll, hogy árulkodik a nyelvek hatalmi, státuszbeli 

különbségeiről (Cenoz‒Gorter 2006: 67). Ezek mellett én (Cenoz‒Gorter 2006: 68 és 

Torkington 2008: 124 alapján) önálló funkciónak tekintem a vizuális nyelvhasználat konstitutív 

szerepét. Ugyanis a nyelvi tájkép és a szociolingvisztikai kontextus viszonya kétirányú. A táblák 

nyelvhasználata nem csak mutatja, de befolyásolja is a rajtuk szereplő nyelvek presztízsét, ami 

különösen a kisebbségi nyelvek esetében fontos (Landry‒Bourhis 1997, Cenoz‒Gorter 2006, 

Laihonen 2012). A jelek percepciója hat a többség attitűdjeire és a kisebbségi csoport nyelvi 

viselkedésére, így akár a nyelvmegtartásban is fontos stimulusnak tekinthető (Jaworski‒

Thurlow 2010b: 10). A három funkciót együtt kell kezelni, mert sokszor csak együtt adnak 

magyarázatot egy nyelvi helyzetre. A vizuális kommunikáció tehát általában egyszerre szolgálja 

a csoport kommunikatív és önkifejezési céljait, valamint leképezi a kollektív identitást és a 
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hatalmi viszonyokat (Laihonen 2012: 28). A nyelvi tájkép kutatása tehát nem csak a helyzet 

leírására, de a társadalom komplexitásának elemzésére is alkalmas (Blommaert ezt nevezi 

„magas oktánszámú” verziónak, 2012: 7, 58). Blommaert leírja, hogy a fizikai tér egyben 

társadalmi, kulturális és politikai, valamint hatalmi tér, és a társadalmi, kulturális és politikai 

struktúrák „beíródnak” a nyelvi tájképbe (Blommaert 2012: 7). 

Kezdetben úgy tekintették, hogy a vizuális nyelvhasználat tükrözi az etnolingvisztikai 

vitalitást (Landry‒Bourhis 1997), mára azonban kiderült, hogy ez nem feltétlenül van így. 

Laihonen említi, hogy bizonyos bevándorlócsoportok erős nyelvmegőrzés mellett sem jelenítik 

meg nyelvüket a közterületeken, sok más esetben pedig a nyelvpolitika és a tényleges helyzet 

áll szemben egymással. Azaz a kisebbségi nyelvű feliratok használata lehet csak 

„kirakatpolitika” a tényleges nyelvhasználatot tiltó vagy lehetővé nem tevő intézkedések mellett 

(Laihonen 2012: 28, Cenoz‒Gorter 2006: 68). Ezért a nyelvi tájkép vizsgálatakor a nyelvi 

ideológiákat is be kell vonni az elemzésbe: így pontosabb képet kapunk egy-egy nyelv 

demográfiai és intézményes fölényéről (Jaworksi‒Thurlow 2010: 10).  

Érdemes erről hosszabban idézni Shohamyt: „It is argued here that the presence (or 

absence) of language displays in the public space communicates a message, intentional or not, 

conscious or not, that affects, manipulates or imposes de facto language policy and practice. 

Thus, the presence (or absence) of specific language items, displayed in specific languages, in 

a specific manner, sends direct and indirect messages with regard to the centrality versus the 

marginality of certain languages in society. The display of language transmits symbolic 

messages as to the legitimacy, relevance, priority and standards of languages and the people and 

groups they represent. The public space is therefore a most relevant arena to serve as a 

mechanism for creating de facto language policy so that the ideological battles that are taking 

place in the new nation-state can be turned into practice.” (Shohamy 2006: 110) 

Blommaert szerint a vizsgálatnak a diagnosztikai funkció (ti. a nyelvhasználat felmérése) 

mellett az is előnye, hogy ráirányítja a figyelmet az írásbeli nyelvhasználatra, amivel a 

szociolingvisztika nem foglalkozott kellő mértékben (2012: 6-7). A mirandés esetében nem 

meglepő, hogy a kutatások kevésbé figyeltek oda az írásbeliségre: ahogyan már említettem, az 

1990-es évek második feléig csak a „tudós mirandaiak” és az írók írtak ezen a nyelven. A 

lakosság 18%-a máig analfabéta, ami becslésem szerint azt jelenti, hogy a 65 éven felüliek 

mintegy fele nem tud írni. Úgy vélem, hogy a kötelező iskoláztatás bevezetése (1956, lányok 
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esetében 1960) óta születettek már bizonyára megtanulták a betűvetést. Így az analfabetizmus a 

65 éven felüli korcsoportot érinti, ami a lakosság 32%-át teszi ki (AERN 2012). Így kapjuk 

felületes eredményül, hogy a nyugdíjasok fele nem igen vesz tollat a kezébe. Az írni tudók is 

portugálul sajátították el ezt a készséget, és a mirandés írásbeliség hagyományai csak az 

ortográfia kidolgozása (1999) óta kezdenek kialakulni. Korábban már említettem, hogy 

tudomásom szerint nem volt, sőt máig sem szokás mirandai nyelvű magánfeljegyzéseket 

készíteni113. A nyilvános írásbeliség is csak az utóbbi öt-tíz évben kezd megindulni, ezért kevés 

mirandés felirat található a megye tábláin, falain. Így jelen esetben a nyelvi tájkép informatív 

funkciója kevésbé mérvadó. Annál több tanulsággal szolgálnak a feliratok a mirandés 

szimbolikus funkcióiról és a nyelvpolitikáról (Ben-Rafael et al. 2006: 8). Shohamy szerint a 

nyelvi tájkép az egyik legfontosabb tényező, ami egy terület nyelvpolitikájáról árulkodik (2006: 

111). 

A nyelvi tájkép vizsgálatai általában a későmodern, globalizált, multilingvis 

nagyvárosokhoz kötődnek, hiszen itt fordulnak elő a legnagyobb számban a kereskedelmi, 

állami feliratok, és a nyelvi sokféleség is a metropoliszokra jellemző. Blommaert (2012: 5) 

megemlíti, hogy az utóbbi években néhány kevésbé urbanizált helyről is készültek hasonló 

felmérések, de európai kontextusban ez igen ritka. Kutatásomban ezért nem támaszkodhattam a 

vidéki nyelvi tájkép vizsgálatának kidolgozott módszertanára. Pietikäinen és munkatársai 2011-

es cikke a kevés kivétel egyike, amelyek a periféria kutatására helyezik a hangsúlyt. A mirandai 

helyzet etnográfiai, diskurzusanalízisre épülő elemzésénél ez a tanulmány volt segítségemre. 

5.2. A „mcDonaldizálatlan” nyelvi tájkép 

A címben a George Ritzer (1993) által bevezetett terminusra (McDonaldization) utalok, 

hangsúlyozandó, hogy Miranda máig érintetlen maradt a globalizáció egyik kísérőjelenségétől: 

a gazdasági és kulturális homogenizálódástól. A megyében egy kis élelmiszerbolt és egy 

portugál tulajdonú szupermarket kivételével nincsenek jelen a nagy üzletláncok, és gyorsétterem 

sincs. Néhány kávézó napernyője és székei ugyan egy nagy (portugál, nem amerikai) 

üdítőmárka logóival vannak tele, de még óriásplakátokból is kevés van Mirandában.  

A falvak igen szegények a vizuális írásbeliség példáiban: táblákat a KRESZ és az 

utcanevek szokásos jelzésein kívül magánvállalkozásként üzemelő boltok és kávézók bejárata 

                                                 
113 Az aktivisták között akad kivétel, de azt is figyelembe kell venni, hogy a tradicionális közösségekben, ahol a 
személyes kapcsolatok, ismeretségek szerepe nagy, semmilyen nyelven nem szokás rövid üzeneteket írni. 
Pragmatikusabb oldalról: ha egy mirandai elmegy otthonról, azt az egész szomszédság tudja. 
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fölött találunk, ezen kívül néhány szolgáltató cégére, esetleg az építkezésekre figyelmeztető 

feliratok szerepelhetnének egy listában. Ezek közül csak a települések határait és a közterületek 

neveit jelző táblák kétnyelvűek (ld. CD-melléklet). 2012 nyarán Mirandát bejárva egy faluban 

sem találtam ezeken kívül mirandés nyelvű állandó feliratot. Véleményem szerint ez azt mutatja, 

hogy a portugál-mirandai diglosszia itt konzerválódott; a mirandést használják, csak éppen 

szóban. (Azaz, mint említettem, a nyelvi tájkép nem mindig informál a nyelv vitalitásáról.) A 

falvakat alig érinti a modernizáció, és a fiatalok elvándorlása okán talán nem túlzás azt mondani, 

hogy itt „megállt az élet”. Mindez azt jelenti, hogy az idősek máig mirandaiul beszélnek egymás 

közt. A publikus írásos nyelvhasználat portugálul történik: írott anyagok főként a csoporton 

kívülről érkeznek a területre, azaz a többségi közösség kontrollálja a területen zajló nyilvános 

írásbeli kommunikációt (top-down jelek, Ben-Rafael et al. 2006: 14). A helyieknek pedig alig 

van írásos közlendőjük a nyilvánosság felé. Az egyetlen kivétel Constantim (Costantin) falu, 

ahol a nyári aratóünnepségek idején mirandai nyelvű plakátok kerülnek ki a „kulturális 

egyesület”, azaz az ivó falaira, és a határban mirandés feliratú rögtönzött büfé várja az aratókat. 

Az 1400 lakosú Sendim egyedül képvisel egy falunál nagyobb, városnál kisebb 

településtípust, amit portugálul vila-nak hívnak. Sendim szintén mirandés-domináns 

szóbeliséggel, portugál-domináns írásbeliséggel rendelkezik, de itt az utcanévtáblákon kívül 

más mirandés feliratokkal is találkozhatunk. Ezeket részletesen elemzem később, azonban teljes 

körű kvantitatív kutatást nem volna érdemes folytatni itt a feliratok kis száma és tipológiai 

egyhangúsága miatt.  

Részletes vizsgálatomat Miranda do Douro városában folytattam, ahol (paradox módon) 

a legtöbb kétnyelvű felirat található, noha a város erősen portugál-domináns. Ettől függetlenül 

érdemes itt vizsgálódni, mivel Miranda a helyi gazdasági élet központja, egyben a nyelvi 

kontaktusok tere is (Backhaus 2007: 1). Így a vizuális kommunikáció itt kapja a 

leghangsúlyosabb szerepet, és ma már a revitalizáció hatására itt is újra jelen van a mirandés. 

Bár a kétezer lakosú település 1545 óta visel városi rangot, napjainkig nem valósultak meg itt 

erőteljes urbanizációs fejlesztések. Miranda képe nem sokban különbözik a környező falvakétól: 

nincsenek itt lakótelepek vagy tömbházak, a legmagasabb társasháznak mindössze két emelete 

van. A város három részre oszlik: a várfallal körülvett óváros szűk utcákkal és műemlék 

épületekkel, a Douro partjához közelebb egy újabb építésű lakó- és kereskedelmi negyed 

(Terronha), és a Fresno folyó túlpartján egy modern, de a gazdasági válság miatt meglehetősen 
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elhagyatott rész (Santa Luzia), amely egy (ipari termelés jeleit nem igazán mutató) ipartelepben 

folytatódik114. 

5.3. Módszerek és kutatási kérdések 

2012 júliusában és augusztusában jártam végig Miranda városát. Feleslegesnek tartottam 

minden portugál tábláról fotót készíteni, ezért az utcákról listát írtam, és az egyes utcáknál 

jelöltem a feliratok típusonkénti számát. Ezen kívül térképen jelöltem a mirandai és egyéb 

nyelvű feliratok helyét, és ezekről felvételeket is készítettem. Blommaert szerint a digitális 

fényképezőgépek elterjedése nagyban megkönnyíti a nyelvi tájkép kutatását (2012: 5), azonban 

a digitális adattárolás szinte korlátlan lehetőségei sem engedik meg, hogy ne alkalmazzunk 

szelekciót. Azaz pontosan ki kell jelölni, mire is terjedjen ki a vizsgálat. Ha a nyelvi tájkép 

fogalmába minden írásos produktum beletartozik, amit üzleti, hivatalos vagy magán célból a 

közterületekre kihelyeznek (Rodríguez 2009: 1, Gorter 2006: 1), akkor meg kell határozni a 

nyilvános tér fogalmát, és ki kell jelölni az elemzési egységeket.  

Vizsgálatomban (32. ábra) a köz- és közös területeken talált feliratokat vettem figyelembe, 

mert úgy ítéltem meg, ez felel meg az angol public sphere kifejezésnek, ami a külföldi kutatások 

alapfogalma. Ben-Rafael szerint a nyelvi tájkép az a terület, ahol az események „történnek” a 

társadalomban (Ben-Rafael 2009: 41). A nyilvánosság egyszerre jelent földrajzi-jogi és fogalmi 

teret. Vagyis publikusnak tekinthető minden nem-magán terület (Ben-Rafael 2009: 41), de a 

nyilvánosság diszkurzív értelmében ennél többről van szó. Habermas szerint a társadalmi 

nyilvánosság tere a modern társadalmakban ütközőpont az állami és a magánszféra között, itt 

formálódik a polgári társadalom, ahol a résztvevők a közügyeket vitathatják meg. Ezek a viták, 

amelyek a kávézóktól a médiáig számos területen kapnak helyet, a politikai hatalom 

ellenpontjaként szolgálnak (Habermas 1989). Természetesen a feliratokat csak a fizikai térben 

lehet összegyűjteni, de a nyilvánosság fogalmi térként való értelmezése a mirandai közélet 

lényeges tulajdonságára mutat rá. Mirandában a vizuális kommunikáció kevéssé szolgálja a 

véleményalkotási, -formálási célokat, és különösen a mirandés státusza nem vált ki vitákat a 

közös tereken. Nincsenek aktivisták által „kijavított”, átfestett hivatalos feliratok, mint például 

Baszkföldön vagy akár Szlovákiában (Laihonen 2012), és nem vált ki konfliktust, ha valaki 

                                                 
114 Miranda városát és a megye nagy részét bejárta már a Google cég autója, így akár interneten is nyomon 
követhető a leírásom. 
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monolingvis táblát tesz ki: legyen az mirandai vagy portugál nyelven. Ennek a két nyelv 

kölcsönös érthetősége is oka. 

A publikus szféra tágabb értelmezése jegyében a közintézményekbe (polgármesteri 

hivatal, bíróság, kultúrház) is bementem, hiszen ezek is közös tereknek minősülnek. Itt 

megvizsgáltam: a helyi hatóságok élnek-e a törvény adta lehetőséggel, készítenek-e mirandés 

verziót a dokumentumaik mellé. Fent már említettem, hogy megvizsgáltam a vendéglátóhelyek 

nyelvhasználatát is: a vállalkozókkal készített interjúk mellé az éttermek étlapjait, feliratait is 

átolvastam. 

Fontos még a mintavétel helye és ideje is. A metropoliszok nyelvi tájképének 

vizsgálatakor a mintát általában egy sugárút vagy metróvonal feliratai adják (Backhaus 2007), 

de Pietikäinen szerint ez a választás önkényes lehet (2011: 279). Ezért, és Miranda méreteiből, 

a mirandés feliratok kis számából adódóan én az egész várost vizsgáltam. A kirajzolódó kép 

általában egy adott időpillanatra (ebben az esetben 2012 nyarára) érvényes (Laihonen 2012). 

Ám mivel Mirandában nem a plakátok, cédulák a feliratok fő hordozói, hanem az utcákon 

időtállóbb szövegek láthatók, megállapításaim hosszabb időszakra is érvényesek115. (A 

plakátokat nem e vizsgálatban, hanem egy külön kutatásban elemeztem. Ezeket csak az 

önkormányzati épületekben függesztik ki.) 

Az elemzési egységek kiválasztásánál önálló feliratnak tekintettem minden különálló 

táblát, kivéve az üzletek kirakatait és az üzletek, vendéglátóhelyek belső terét. Ezeket 

egységesen kezeltem, mivel ezeken az összes szöveg kibocsátója egyazon cég (Cenoz‒Gorter 

2006: 71). Ellenben egyenként számoltam a különböző utcák nevét jelző fém- vagy 

márványlapokat, mivel úgy véltem, hogy a mirandés feliratok száma befolyásolja a nyelv 

presztízsét. Lényegesnek tartom tehát, hogy Miranda városában minden sarkon mirandés nyelvű 

utcanévtáblákkal lehet találkozni. Ez növeli a beszélők nyelvi tudatosságát.  

A nyelvi tájkép kutatása általában kvantitatív módszerekkel történik. Leggyakrabban a 

táblákon megjelenő nyelvek számát, arányát, a bilingvizmus típusait (fordítási megoldásokat), 

esetleg az eltérő nyelvű feliratok méretbeli különbségeit, egyéb vizuális elkülönülését vizsgálták 

(Laihonen 2012: 32). Azonban Laihonen (2012) és Blommaert (2012) is hangsúlyozza, hogy a 

kvalitatív vizsgálatok sem elhanyagolhatók, mivel ezek segítségével lehet feltárni a mélyebb 

                                                 
115 Emellett, ha új mirandés felirat jelenne meg a köztereken, arról mirandai ismerőseim hamar tájékoztatnának. 
2012 óta erre egyszer sem került sor. 
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összefüggéseket. Kvantitatív vizsgálattal kerestem a választ arra, hogy mely nyelvek milyen 

arányban, hangsúllyal jelennek meg a mirandai feliratok különböző típusain, és e nyelvek 

milyen viszonyban vannak egymással. Az első áttekintésben a különböző nyelvek súlyát 

vizsgáltam a mirandai nyelvi tájképben, majd a Laihonen által ajánlott tábla-típusokban 

vizsgáltam a nyelvi eloszlást (2012: 25). Azt is elemeztem, hogy milyen hatalmi viszonyokat 

tükröz a vizuális nyelvhasználat Mirandában, milyen összefüggések vannak a nyelvi tájkép és 

az állami, megyei nyelvpolitika között. Itt pedig diskurzuselemzést alkalmaztam az alaposabb 

értelmezés céljából (vö. Laihonen 2012: 29). 

5.4. A mirandai vizuális nyelvhasználat  

5.4.1. Jogi szabályozás 

Érdemes először tisztázni, hogy milyen keretek közt van lehetőség mirandés feliratok 

elhelyezésére a megyében. Mint ismeretes, a nyilvános írásbeliség gyakran jogi és ideológiai 

vitákat gerjeszt. Néhány állam például a nyilvánosság értelmezésénél kerül szembe a kisebbségi 

csoporttal (Laihonen 2012: 29). Mirandában ez nem fordul elő, mivel a vizuális 

nyelvhasználatból egyszerűen nem erednek jogviták. 

A mirandéssel kapcsolatban a 7/99-es törvény csak annyit ír, hogy a helyi hatóságoknak 

„lehetőségük van” mirandés fordítást is kiadni irataik mellé. A nyelvápolók egy csoportja erre 

hivatkozva kéri számon az önkormányzaton a mirandés használatát. Országos szinten a 

reklámtevékenységet a 330/90-es számú reklámtörvény116 szabályozza, ami csak akkor 

engedélyezi más országok nyelveinek használatát, ha a reklám címzettjei főként vagy kizárólag 

külföldiek (7. cikk 3. bek.). Torkington szerint ez nem is meglepő ebben a „lényegében 

egynyelvű országban” (2008: 123), de kérdés, hogy a törvényalkotó figyelembe vette-e az 

ország más nyelveit. Ezt a törvényt megyei rendeletek ültetik át a gyakorlatba, de a mirandai 

dokumentumot többszöri kérésre sem adták ki nekem. 

Ha a nemzetközi jogi dokumentumokat vesszük alapul, akkor a mirandai közösségnek 

joga volna a nyelve használatára a nyilvános táblákon. A Nyelvi Jogok Egyetemes 

Nyilatkozatának III. szakasza (1. bekezdés) kimondja: „minden nyelvi közösségnek joga van a 

helységneveket a területre jellemző nyelven használni mind szóban, mind írásban, magán, 

                                                 
116http://dre.pt/cgi/dr1s.exe?t=dr&cap=1-1200&doc=19903169%20&v02=&v01=2&v03=1900-01-
01&v04=3000-12-21&v05=&v06=&v07=&v08=&v09=&v10=&v11=%27Decreto-
Lei%27&v12=330/90&v13=&v14=&v15=&sort=0&submit=Pesquisar  
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nyilvános és hivatalos szférában.” De Varennes a kisebbségi jogok között említi a feliratozás 

jogát is (1999: 121). 

5.4.2. Általános kép: portugál és más nyelvű feliratok aránya Miranda do Douro 

városában 

Miranda város három kerületének nyelvi tájképe jól tükrözi a nyelvhasználati viszonyokat is. 

Az „ipartelepen” és a Santa Luzia városrészben egyetlen mirandés feliratot sem találtam, de a 

szóbeliségre is a portugál kizárólagos használata jellemző. Ez nem meglepő, mivel ez a kerület 

egy-két évtizede épült ki, és az egynyelvűség oka az is, hogy itt sok vállalkozó, mobilis 

alkalmazott lakik, akik nem helyben keresik a kenyerüket, így a mirandait sem sajátították el. 

Benyomásaim szerint itt az átlagéletkor kissé alacsonyabb, mint az óvárosban. Mindez együtt 

adja ki a zóna modern és portugál-domináns képét. Egyébként nem is sok felirattal találkozni 

itt: közúti táblák, a biztonságos vezetésre figyelmeztető plakátok, szelektív hulladékgyűjtők, 

szupermarket és benzinkút kiírásai vannak az utak mentén. A petrol szón kívül ezeken a 

táblákon minden portugálul szerepel, így a portugál arányát 100%-nak vettem. Bár az angol a 

világon talán mindenhol helyet kap a feliratokon (Cenoz‒Gorter 2009: 57), Mirandában 

meglehetősen csekély szerepe van. 

A Terronha negyedben sok üzlet, étterem található, ennek megfelelően a feliratok száma 

is viszonylag magas (n=87). A mellékletben (33. ábra) részletesen feltüntetem az utcákon 

található táblák listáját és kategóriák szerinti csoportosításukat. A 87 feliratból mindössze 10 

nem portugál: 4 spanyol (egy étterem és két bútorbolt), 5 angol (butik, dekorációskellék-bolt), 

és egy mirandés (utcanévtábla). A kasztíliai nyelv a határ túloldaláról érkező spanyol vevők 

miatt sokszor ki is szorítja a portugált a feliratokról. A portugál szövegek érdekessége, hogy 

ezeken kezd megjelenni egy angol kereskedelmi feliratokra jellemző szintaktikai forma: 

Barbaru’s Sapataria ’Barbaru (?) cipőboltja’, Nanda Manualidades ’Nanda Kézművesáru’, 

Tentações Moda ’Csábítások Divat’. A portugál megoldás éppen fordítva volna: a fej állna elöl. 

Ezt a szerkezetet Jaworski és Thurlow head-last típusnak nevezi (2010b: 15). A szerzőpáros a 

kutatásában azt vette észre, hogy összefüggés van az innovatív morfoszintaktikai megoldások 

gyakorisága és a városrész szocioökonómiai státusza között. Ugyan még kevés példát találunk, 

de érdemes lesz néhány év múlva megismételni a kutatást. Lehetséges, hogy ezeknek a 

megoldásoknak látens presztízsük van, ha pedig így van, a számuk növekedhet. Az angol nyelvű 

elemek száma egyébként igen csekély. Még a turistákat váró szuvenírboltok, éttermek sem 
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használják felirataikon. (Bár hozzá kell tenni: a portugál restaurante szót az európai, amerikai 

nemzetek biztosan megértik.) A Terronha negyed éttermeiben ellenben három-négy nyelvű 

étlapokat találunk. 

Bár Miranda óvárosában minden közterület neve mirandaiul szerepel, Terronha-ban csak 

egy mirandés tábla található. Egy felirat pedig háromnyelvű: az Alfândega da Fé utcában 

található, a pauliteiro-hoz, azaz botostáncoshoz címzett kávézó neve: Café Snack Bar „Al 

Pauliteiro”. A szintagma feje angol, míg a jelzőszerű utótag félig mirandés, félig portugál. Az 

al ugyanis az a elöljárószó és az l hímnemű névelő összevont alakja a mirandaiban, de a 

’botostáncos’ ezen a nyelven nem pauliteiro, hanem pouliteiro. A feliratot valószínűleg nem 

egy anyanyelvi beszélő készítette, hanem egy olyan személy, aki a mirandést kívánta 

felhasználni kommodifikációs eszközként, egyszerűbben: vendégcsalogatóként. Összességében 

Terronha-ban szintén a portugál dominál. 

A feliratok kódválasztása nyelvihatár-jelölő funkcióval is bír (Backhaus 2007: 55). Az 

óváros mint a mirandés használatának színtere, a város legtöbb mirandés beszélőjének lakóhelye 

gazdagabb mirandés feliratokban (n=28, az összes 79 elem 35%-a). Ám hozzá kell tenni: a szám 

látszólag magas, de csak kétféle feliratot találunk ezen a nyelven. Az összes közterületet 

mirandai nyelvű gravírozott fémlap jelöli, a turisztikai információs táblák pedig bilingvisek. A 

táblák többsége (59%) itt is portugál nyelvű, beleértve az önkormányzati épületek 

kommunikációját is. Ami a többi nyelvet illeti, két helyen találunk angolt a butikok kirakatában, 

és két példát találtam spanyol szövegekre is (tőkehallerakat és textilüzlet). A tőkehalat áruló 

bolt felirata bilingvis. A felső felirat kasztíliai (Almacem del Bacalao), azaz a helyes spanyol 

forma az almacén lenne. Itt valószínűleg a portugál interferenciájáról van szó. Alul pedig ennek 

a kifejezésnek a portugál megfelelője látható. A textilbolt minden kiírása spanyol, és a 

(portugálul-mirandaiul-spanyolul tudó) eladónak is sokszor kell kasztíliaiul beszélnie. 

Az összes vizsgált jelnek (n=166) mindössze 4%-a (7 db) kétnyelvű. A bilingvis jeleknek 

két típusa van: a spanyol-portugál párhuzamos használata kereskedelmi egységekben gyakori, 

míg a mirandés-portugál csak turisztikai információs táblákon jelenik meg. Összegzésként 

elmondható tehát, hogy Miranda városában sem szimbolikus, sem gyakorlati célokra nem 

fordítják le a különféle nyelveken írt szövegeket. Ami a nyelvek rangsorát illeti, mondani sem 

kell, hogy a portugál a vezető kód, majd a mirandés következik. A számítási mód 

megváltoztatásával (azaz az utcanévtáblákat egynek véve) a spanyol számít Miranda második 
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nyelvének. Ez tükrözi azt is, hogy a városban sokan beszélnek kasztíliaiul (statisztika nincs 

erről). Az angol meglepően csekély szerepet játszik a terület vizuális (és szóbeli) 

nyelvhasználatában, bár nem lehetetlen, hogy a kereskedelem bővülésével előre fog törni.  

5.4.3. Nyelvek és funkciók 

A „rend kedvéért” kiszámoltam a nyelvek kategóriánkénti megoszlását. A csoportosításban 

Laihonen rendszere (2012: 35) volt segítségemre. Mirandában nemzetközi feliratot nem látni, 

de civil szervezetek, egyházak által kibocsátott szövegekkel sem találkoztam (a templomok 

belső terét leszámítva). Ahogyan már említettem, a magánjellegű mirandés írásbeliségre sincs 

példa, de az utcákon portugálul írt cédulák sem voltak a vizsgált időpontban. Mirandában nem 

szokás hirdetéseket kiragasztani. Ez a település műemléki jellegéből is adódhat, bár a város és 

az egész megye egyébként is igen „csendes”, ami a közösségi kommunikációt illeti. Ahogyan 

már szóltam róla, a mirandai aktivisták sem harcolnak a szélesebb körű nyelvhasználatért, és 

semmiféle írásos vagy vizuális eszközzel nem jelzik mirandai identitásukat. Néhány sporadikus 

akciótól eltekintve nem használják ki a nyilvános teret üzeneteik terjesztésére. Vagyis nincs 

bottom-up, azaz alulról szerveződő vizuális nyelvpolitika Mirandában (Ben-Rafael et al. 2006: 

14, Pietikäinen 2011: 279). 

Az utcákon talált feliratok kibocsátói az állam, az önkormányzat és a vállalkozások. 

Egyértelműen látható, hogy a portugál az állami és önkormányzati kommunikáció kizárólagos 

nyelve, a kereskedelemben pedig nyilvánvaló okokból szerepel a spanyol és az angol is. A 

mirandés írásbeli használata teljes mértékben a folklorikus szintre korlátozódik, ami ugyan 

növelheti a nyelv presztízsét és a helyi lakosok nyelvi tudatosságát, de a nyelvi viselkedést nem 

befolyásolja jelentősen, így nem járul hozzá a revitalizációhoz. Természetesen nem várható, 

hogy a közlekedési táblákat vagy más, elsőrendű fontosságú feliratokat lecseréljék, de a helyi 

hatóságok élhetnének a törvény adta lehetőségekkel. A mirandés még a polgármesteri hivatal 

vagy a művelődési ház épületeiben, esetleg múzeumában sem jelenik meg, még afféle 

díszítőelemként sem. Véleményem szerint az, hogy az önkormányzat csak az óvárosban 

helyezett ki mirandés táblákat, jól mutatja azt a nyelvi ideológiát, hogy a mirandés a 

nyelvpolitika döntéshozóinak szemében csak a turizmushoz és a város történelméhez kötődik. 

Shohamy szavaival: „a hatalmon levők a társadalmi teret arra használják, hogy szimbolikus 

üzeneteket közvetítsenek bizonyos nyelvek fontosságáról és más nyelvek mellékes voltáról” 

(Sohamy 2006: 110). A kereskedők, éttermek vezetői sem érzik szükségét a mirandés feliratok 
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használatának, mivel a helyi lakosok a portugál szövegeket is felismerik. A mirandés nem tud 

tehát „hasznos” funkcióhoz jutni, jelenlétét egyszerűen törölte a többség (Gal‒Irvine 2000).  

Nagyon fontos a kisebbségi terület tájképe szempontjából a hivatalos feliratok 

nyelvhasználata. Ben-Rafael és munkatársai ezt top-down, azaz „felülről jövő” kategóriának 

nevezik (2006: 14). A többségi nyelv írásos dominanciája hatósági eszköz a portugál 

hatalmának újratermeléséhez. 2012 augusztusában személyes interjúban kérdeztem meg a 

polgármestert, hogy mi az akadálya a mirandés nyelvhasználatnak. Az egyszerű feliratokkal (pl. 

boltok nyitva-zárva, tolni-húzni táblái) kapcsolatban azt a választ kaptam, hogy a kereskedők, 

szolgáltatók idegenkednének a bilingvis táblák kifüggesztésétől, vagy nem volnának hajlandóak 

anyagi áldozatot hozni a táblacseréért. A polgármesteri hivatal tábláit pedig azért nem 

„mirandaiasítják”, mert akkor a helyi lakosok azt hinnék, van mód mirandés ügyintézésre. 

(Egyébként több mirandés beszélő dolgozik a hivatalban. Egyikük személyes közlése szerint 

külön juttatás nélkül vállalnák az eseti tolmácsolást. Hozzá kell tenni: 2013 decemberében az 

önkormányzat mirandaiul kívánt boldog ünnepeket a lakosságnak, majd januárban mirandai 

meghívót gyártottak az Ibériai-félszigeten fontos vízkereszti megemlékezéshez.)  

Véleményem szerint a megye nyelvi tájképének alakításához nem volna szükség 

jelentősebb forrásokra. Elég lenne egy önkormányzat által is ösztönzött civil mozgalom. Például 

Laihonen megemlíti, hogy az általa vizsgált szlovákiai, magyarok lakta településen egyes 

lakosok maguk magyarosították postaládájuk feliratát (2012: 44). A feliratok mirandaiasítása 

kommodifikációs eszköz is lehet a turizmus terén, vagyis az anyagi ráfordítás befektetésnek is 

felfogható (vö. Cenoz‒Gorter 2009: 55). Több utazó is beszámol arról, hogy a mirandai 

utcanévtáblák sillabizálása is része volt a turisztikai élményének, vagy akár ez is befolyásolta 

úticél-választását. Sendim, bár kevés példával, de élen jár a mirandés kommodifikációjában. Az 

óvárosi részben van egy Casa de l Pouliteiro nevű kávézó, és a kulturális programokat is 

gyakran hirdetik mirandaiul (ld. CD-melléklet) 

5.4.4. Plakátok nyelvhasználata 

A fentiek alapján úgy tűnhet, hogy alig van vizsgálnivaló a mirandai nyelvi tájképen. Egy 

kategória azonban önmagában érdemel figyelmet: a plakátoké. Ott jártamkor éppen ezekből is 

csak portugál nyelvűek voltak kifüggesztve, de 2009 óta kísérem figyelemmel a kulturális, 

sportprogramokat vagy éppen állatvásárokat hirdető papírlapokat, és ezek között találni 
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mirandai nyelvűt is. A legtöbbet Miranda megyei önkormányzata készíti, így „top-down” (Ben-

Rafael et al. 2006) típusú, a hatalom által kiadott szövegekről van szó.  

Vizsgálatomban a 2012-től 2014 júniusáig megjelent összes plakátot tekintettem át (ld. 

CD-melléklet és 34. ábra). 2014-ből 31 hirdetmény, 2013-ból 65, 2012-ből pedig 25, azaz 

összesen 121 áll rendelkezésemre. A számok összefüggenek Miranda élénkülő kulturális és 

közösségi életével. 2012-ben 9 db plakáton jelent meg mirandés szöveg, ez az összes falragasz 

36%-át teszi ki. 2013-ban 31% volt ez az arány 20 elemmel, 2014-ben pedig a plakátok 22%-a 

tartalmazott mirandés feliratot (n= 6). Érdemes lesz a következő években is tovább követni a 

feliratokat, hogy kiderüljön: valós-e ez a látszólag csökkenő tendencia.  

Ami a mirandés és a portugál viszonyát illeti, az összes hirdetmény (n=121) közül 11 

tartalmaz csak mirandés szavakat, míg a többi 24 bilingvis. A kétnyelvűség egyetlen esetben 

sem jelent fordítást, hanem ezeken a falragaszokon jellemzően a program címe szerepel 

mirandaiul, majd a hasznos információk (a program leírása, hely, időpont, stb.) portugálul 

sorakoznak. Ezt a típust Backhaus polifonikus jelnek nevezi, és megjegyzi, hogy a nyelvek 

vizuális hierarchiája is sokat árul el a beszélőközösségek hatalmi viszonyairól (2007: 91). A 

megyei önkormányzat plakátszerkesztési gyakorlata újabb példa a folklorizáló nyelvpolitikára, 

mivel a praktikus információk nyelve a portugál (vö. Rodríguez 2009: 12).  

Érdemes megvizsgálni, hogy milyen események kapnak mirandés címet. A más 

vidékekről is nagyobb közönséget váró vagy nemzetközi programok, mint a kelta zenei 

fesztivál, portugál nyelvű falragaszokat kapnak. Ám a zenei, gasztronómiai ünnepek mintegy 

fele (L Burro i l gueiteiro ’A szamár és a dudás’, Festibal de la cançon ’Dalfesztivál’, Geada 

’Zúzmara’, Diç que hai fiesta ’Azt mondják, itt mulatság van’) visel mirandés nevet. Érdekes 

módon a nyelvvel és kultúrával nem túl szoros összefüggésben álló séták, túrák, 

kerékpárversenyek (L Crenque, La buolta al Naso ’túra Naso-ig’) kb. kétharmadának plakátján 

is mirandai szavak szerepelnek. Ezen kívül a sörkészítők versenye (Cerbejeiros artesanales 

’Kézműves sörfőzdék’) és az évente megrendezett borkóstoló (Piçarron ’Rögös talaj’), valamint 

az aratóünnepség (La segada ’aratás’) neve szerepel mirandai nyelven. A könyvtárban, 

művelődési házban tartott kiállítások, könyvbemutatók plakátján ritkán szerepel mirandés szó, 

kivétel, ha a nyelvápolók egyike volna a szervező. Meglepő, hogy az évente visszatérő Barátság 

Ünnepe (Festa da Amizade), azaz az idős mirandaiak találkozója mindig portugál nyelvű 

hirdetményt kap, pedig az esemény főszereplőinek körében gyakori a mirandés dominanciája. 
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(Olyannyira, hogy São Martinho idősotthonában ez lett a „hivatalos nyelv”117.) A 

mezőgazdasági versenyek, kurzusok plakátjain is a portugált használják. 

Mindez megerősíti a megye vizuális nyelvhasználatáról eddig kibontakozott képet: az 

önkormányzat látszólag vagy felületesen támogatja a mirandés használatát, hiszen lehetősége 

volna bilingvis hirdetmények készítésére. Pedig a plakátok is hozzájárulnának a nyelvmegtartás 

affektív tényezőinek erősödéséhez (Cenoz‒Gorter 2006: 79). Érdekes, hogy a civil szervezetek 

a falragaszok eszközét sem igen használják ki, ezért felmerül a kérdés, hogy ezek milyen 

vizuális kommunikációt folytatnak. Ezt vizsgálom meg a következő részben. 

5.4.5. A mirandés írásbeli használatának egyéb formái  

A vizuális nyelvhasználat geoszemiotikai kutatását Scollon és Scollon (2003) alapozta meg. A 

geoszemiotika a jelek és diskurzusok elhelyezése a fizikai világban (Scollon‒Scollon 2003: 2). 

Ennek értelmében a feliratokon kívül a nyilvános vizuális nyelvhasználat számtalan más 

formáját érdemes vizsgálni. Ebből a perspektívából is megvizsgáltam a mirandai helyzetet, 

vagyis áttekintettem, hogy a hivatali levélpapíroktól a város címerén át a kitűzőkig milyen 

nyelvet használnak a megyében.  

Az önkormányzat nem csak a tábláin nem használja a mirandést. Levélpapírja, pecsétje, a 

polgármester névjegye, de még a mirandai nyelvű könyvekbe pecsételt Ajándék (Oferta) szó is 

portugálul van. A nyelvápolók sem cselekednek másként, pedig a nyelvpolitika döntéshozóinak 

névjegye is szimbolikus szerepű: sok személy mégsem készít bilingvis kártyát, csak a többségi 

kódot használja (Laihonen 2012: 28). Egyetlen kivételt találtam a megye mirandés-használatára: 

az önkormányzat buszán (CD-melléklet) a Miranda de l Douro ye tierra, ye cultura, ye 

lhéngua… ’Miranda do Douro föld, kultúra, nyelv’ felirat szerepel. Ezzel a busszal gyakran 

utaznak a megyén kívülre, tehát a szöveg elsősorban reprezentatív célokat szolgál. 

A nyilvános írásbeliségnek dinamikus formája a ruhák feliratai. Már említettem, hogy az 

ifjúsági szervezet (ARJM) 2009-ben osztott ki pólókat Ser mirandés yê sexy ’Mirandainak lenni 

szexi’ és „Já conheces a minha língua? MIRANDÊS”, azaz ’Ismered már az én nyelvemet? 

MIRANDAI” felirattal. Az AEPGA, azaz a mirandai szamárfajt védő szervezet is minden évben 

készít szuveníreket az L burro i l gueiteiro fesztiválhoz, ezeken szintén mirandai nyelvű szöveg 

szerepel. Láttam olyan személyt is, aki munkásruhájára nyomtatta a Miranda yê la mie tiêrra 

’Miranda az én földem’ mondatot (CD-melléklet). A feliratos ruhadarabok a XXI. században 

                                                 
117 https://www.youtube.com/watch?v=jkvTbdfjWXg  
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fontos identitáskifejezők, ezt a mirandaiak is kihasználják. A pólók is részei a megye nyelvi 

tájképének, és ezek egyszerre tükrözik a viselőjük pozitív attitűdjeit, valamint alakítják is a 

környezetükben élők szemléletét. Érdemes volna több figyelmet fordítani erre a területre is: egy 

civil szervezet további pólókat készíthetne, akár ötletpályázatot is kiírhatnának. Sokadszor 

hangsúlyozom, hogy a pólók gyártása egy eszköz lenne a sok közül, tehát önmagában nem volna 

revitalizációs eszköz, csak egy szisztematikus nyelvi tervezés részeként volna hatásos. 

5.5. Összegzés 

A mirandai tőkehallerakat és a kávézók cégérei a nyelvek mirandai munkamegosztásának 

szimbólumai lehetnek (CD-melléklet). Míg a portugál, kisebb mértékben a spanyol a 

kereskedelem nyelve, addig a mirandés a folklór kódja. Azaz informatív funkcióban az 

államnyelvek, míg szimbolikus szerepben a mirandés használatos (vö. Cenoz‒Gorter 2009: 56). 

De a nyelvi tájkép nem csak a kisebbségi nyelvek vitalitásáról és „hangjának” erejéről 

árulkodik, hanem a beszélőközösség írott vernakuláris nyelvváltozatáról is. A cédulák, 

kereskedelmi feliratok általában egy kevésbé gondos nyelvi regiszterben íródnak, ezért képet 

adnak a csoport belső normájáról (Rodríguez 2009). Ezzel szemben Miranda megye belső írott 

normája a csend: még portugálul is csak a legszükségesebb írásos közlendők kerülnek ki a 

közterületekre. Ennek oka lehet az elöregedő társadalom: az idősek vagy nem tudnak írni, vagy 

nem folytatnak gazdasági tevékenységet, amiről hírt kellene adniuk. A mirandai társadalom 

egyébként is tradicionálisan a szóbeliségben él: a kis közösség leghatékonyabb tudásátadási 

formája máig a szájhagyomány. Szerepet játszhat még ebben a városiasodás alacsony foka és a 

lakosság kis száma is. A mirandés feliratok gyakoribb használata előnyös volna a revitalizáció 

szempontjából, mivel növelné a nyelv presztízsét, és láthatóvá tenné a mirandést. Nem szabad 

elfeledkezni azonban az írásbeliség, a nyilvános tér egyéb formáiról. Tudniillik, a mirandai 

közösség a fentiek ellenére intenzív írásos kommunikációt folytat mirandaiul… az interneten. 
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6. A mirandés és a tömegkommunikáció 

6.1. Bevezető 

Szinte már közhely, hogy a globalizáció, a javak, információk, munkaerő szabad áramlása 

(minden előnye mellett) veszélyt jelent a nyelvi diverzitásra (Krauss 1992, Fishman 1991). Az 

információs társadalomban a nyilvánosság új színtere a média. Az emberek ezen keresztül 

vesznek részt a társadalomban, így formálódik a nyilvános tér új, modern, részben virtuális 

változata (Dahlgren 1995, Cormack 2007b: 53). A sajtó, televízió, internet fogyasztóvá teszi az 

addig a termelésben részt vevő állampolgárt: nem csak termékek, hanem ideák fogyasztójává is 

(Kelly-Holmes 2001: 2). A hagyományos (írott sajtó, televízió, rádió) és a modern médiumok 

(internet) gyakran a társadalmi hatalmi viszonyokat képezik le és termelik újra azzal, hogy 

ideológiákat, attitűdöket közvetítenek, és tükrözik, sőt kijelölik a társadalom különböző 

produktumainak presztízsét (Cottle 2000: 2, van Dijk 2000: 36). E produktumok egyike a nyelv, 

a média pedig általában a „nagy” nyelveket részesíti előnyben (Kelly-Holmes 2001). Ennek 

egyrészt piaci okai vannak. A média széles közönség elérésére törekszik, hiszen a 

ráfordításoknak meg kell térülniük. Így nem éri meg egy kis, specifikus csoportnak szolgáltatni, 

inkább az uniformizált, sokakat elérő tévé- és rádióműsorok, újságok hoznak hasznot (Cormack 

2007b: 56, Grenoble‒Whaley 1998: 53). Ez formálja is a fogyasztói igényeket. A nemzetközi 

formátumok (különösen a televízió esetében) a nemzetközi kultúrába „lökik” a helyi közönség 

tagjait –főként a kisebbségi csoportokét (Cormack 2007b: 57), ezáltal veszélybe sodornak 

mindent, ami kisebb léptékű, szűkebb közösséghez kötődik (Fishman 2001: XIII). A nemzeti 

sajtó118 is gyakran közvetítője nacionalista ideológiáknak (például a nemzeti szimbólumok vagy 

nyelv használatával, Cormack 2007a: 2). A média, amely lassanként a világ minden lakosát 

eléri, azzal is a nemzeti kultúra hegemóniáját erősíti, hogy a mindennapiság, természetesség 

érzetét kelti a fogyasztókban (Cormack 2007a: 11). Ez is hozzájárul a kisebbségek 

inkorporálásához. Végső soron pedig, a gazdasági erőkkel karöltve, felgyorsítja a kis kultúrák 

és nyelvek, valamint a nem-standard változatok presztízsvesztését, visszaszorulását (Moring 

2007: 20).  

A szociolingvisztika is gyakran hangsúlyozza a tömegmédia nyelvcserét elősegítő hatását 

(Fishman 1991, 2001, Grenoble‒Whaley 1998, Crystal 2000). Krauss egyenesen a „kulturális 

                                                 
118 A sajtó szót, ha nem látom el az írott vagy elektronikus jelzővel, akkor a média szinonimájaként használom, 
tehát nem pusztán a ’lapkiadást’ értem alatta. 
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ideggáz” kifejezést használja (1992: 6). Grenoble és Whaley szerint nem csak a gazdasági 

fejlődés erősíti a többségi nyelv befolyását, hanem a tömegkommunikáció is, amely kevés kódot 

részesít előnyben (Grenoble‒Whaley 1998: 53), kirekesztve ezzel a kis(ebbségi) nyelveket. Így 

csökken a marginális változatok presztízse, és használati körük is szűkül.  

A mirandés jó példája ennek a folyamatnak. XX. századi hanyatlását a gazdasági 

modernizáció mellett a kommunikáció tömegesedése, a televízió megjelenése okozta (Martins 

1997, Merlan 2009). Portugáliában 1956-ban indult meg a televíziós műsorszórás, ami a 

rádiónál jóval nagyobb hatást gyakorolt a helyiekre. Természetesen az országos csatorna, azaz 

az RTP a standard portugál nyelvet közvetítette, és (összhangban az állami, diverzitást ignoráló 

politikával) évtizedekig szót sem ejtett a mirandésről, viszont annál gyakrabban figurázta ki 

kabaréműsorokban a vidékies (parasztosnak nevezett) beszédmódot.  

Van Dijk a sajtó nyelvhasználatát diskurzuselemzéssel vizsgáló cikkében használja az új 

rasszizmus fogalmát, ami a média által burkoltan érvényesített „mikro-méltánytalanságokat” 

jelenti (2000: 34). Ennek mintájára, Skutnabb-Kangas (1998) terminusát felhasználva én új 

lingvicizmusnak nevezem a portugál televízió ideológiáját, amely indirekt módon hirdette a 

portugál felsőbbrendűségét. Ennek legfőbb eszköze a kisebbségek ignorálása és a „más” kódok 

stigmatizációja. Az utóbbi időben a média hozzáállása sokat javult, de nyelvi befolyása 

természetesen ma is erős. Ezen kívül a számítógép, az internet is kihívást jelent a mirandaiaknak, 

hiszen az információkhoz való hozzáférés érdekében az angol, portugál használatára bírja rá 

őket. A gazdasági racionalitás okán az internet angolul és más világnyelveken fejlődik 

(Grenoble‒Whaley 1998: 53). Egy UNESCO-felmérés szerint a világ nyelveinek 90%-a nem, 

vagy alig reprezentált az interneten (Cunliffe 2007: 139). Cunliffe szerint az angol 

(hozzátehetjük: az államnyelvek) használata neutrális, apolitikus a nemzetközi virtuális 

fórumokon, azaz a „netikett” szerint az elektronikus nyilvánosság használatakor illik olyan 

kódot választani, amit „mindenki ért” (Cunliffe 2007: 139).  

Felmerül a kérdés, hogy a tömegmédia széles körű elterjedése, szimbolikus hatalma (van 

Dijk 2000: 36) mellett egyáltalán hogyan maradhatnak fenn a kisebbségi nyelvek, és vajon nem 

lehet-e mégis felhasználni az új technikai vívmányokat a revitalizációban. Több szerző szerint 

erre nem is kevés esély kínálkozik, mivel a médiának, önmagában, sem teljes asszimiláló, sem 

teljes megtartó szerepet nem tulajdoníthatunk (Riggins 1992). Cottle szerint, bár a 

tömegtájékoztatás kulcsszerepű a társadalmi egyenlőtlenségek leképezésében és a kulturális 
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hatalom érvényesítésében, egyúttal arra is képes, hogy teret adjon a kisebbségi identitások 

bemutatkozásának és az ilyen nyelvek használatának. Ennek egyik oka az, hogy a média 

környezete átalakulóban van, a közönség fragmentálódik a sokféle kommunikációs eszköz, 

médium hatására, így a kisebbségek ki tudják használni a piaci réseket (Cottle 2000: 2-3). Bár 

Fishman többször is szkeptikusan írt a sajtó nyelvi revitalizációban betöltött szerepéről (1991, 

2001, vö. Cormack 2007a: 4), mások, például Riggins (1992) vagy Grin (2000) szerint a 

kisebbségi közösség által kontrollált, színvonalas média sokat tehet a nyelv fennmaradásáért. 

Crystal pedig egyenesen a nyelvmegtartás egyik kulcsterületének tekinti azt (2000: 130).  

Sajnálatos módon kevés kisebbségi csoport kap magas szintű szerepet a nyomtatott és 

elektronikus sajtóban (Moring 2007: 19), és a mainstream média nyelvi és ideológiai hatásai 

valóban felgyorsíthatják a nyelvcserét (Moring 2007: 20). Fontos probléma még, hogy a 

sajtóhoz való hozzáférésnek (főként az elektronikus fórumok esetében) anyagi feltételei vannak, 

így éppen a leghátrányosabb csoportok maradhatnak ki a kommunikációból (Cunliffe 2007: 

133). Azonban az utóbbi évtizedekben a kisebbségi média kezd önállósulni, és az állami sajtó 

is egyre többször vállalja fel a nyelvi diverzitásnak mint értéknek a hirdetését, egyre többször 

ad teret a kisebbségi közösségeknek (Guyot 2007: 34). Az internetnek is nagy szerepe van 

abban, hogy a többségi csoportok meg- és elismerjék a kisebbségeket (Cunliffe 2007: 134). A 

modern kommunikációnak fontos funkciója, hogy hozzájárul a nem vezető csoportokról alkotott 

képzetekkel való leszámoláshoz. Például a nyelvi kisebbségekhez gyakran kapcsolódik a 

vidékiesség, elmaradottság mítosza: elég csak a mirandésre gondolni. Ha e nyelveket modern 

területeken is használni kezdik, az azt a benyomást fogja erősíteni, hogy ezek élő, mai, 

fejlődőképes kommunikációs kódok (Cunliffe 2007). A médiának tehát nagy jelentősége van: 

láthatóságot, hangot biztosíthat a kis közösségeknek (Cunliffe 2007: 140).  

Nehéz azonban megítélni, hogy a médiának pontosan milyen szerepe van egy adott 

kisebbség életében, és milyen revitalizációs intézkedések bizonyulnak hasznosnak. A 

kisebbségi (nyelvű) média kutatása az 1990-es években indult meg (Riggins 1992, Browne 

1996, Cormack 2007a,b), de máig nem áll rendelkezésre elég tanulság. A kisebbségek 

tömegkommunikációs környezetét sem kutatták még eléggé alaposan (Cottle 2000: 3, Grin‒

Moring 2003: 117). Emellett nehéz megkülönböztetni a média hatásait más társadalmi 

hatásoktól (Moring 2007: 17, Cormack 2007b: 52). Ráadásul általában azok a kisebbségek 



159 
 

kapják a legnagyobb intézményes támogatást sajtójuk kiépítéséhez, amelyek egyébként is a 

legsikeresebben tartják meg nyelvüket (Cormack 2007b: 52).  

Összegezve, a média egy részről veszélyt jelenthet a kisebbségi nyelvekre, mivel 

újratermeli a többségi kód szimbolikus hatalmát és nyelvi függést okoz. Másrészt pedig 

lehetőséget is jelent az identitás újrakonstruálására és a nyelvhasználatra is (Cormack 2007a: 

11). A többségi média szinte törvényszerűen a nyelvcsere irányában dolgozik (Moring 2007: 

20), így a kisebbségi médiának ellensúlyoznia kell ezt a hatást. Kérdéses, hogy ez az ellensúly 

hogyan valósítható meg eredményesen.  

6.2. A mirandés az országos médiában 

Portugália jogrendje nem akadályozza meg egyetlen nyelv használatát sem a médiában, de nem 

is támogatja azt. Az Alkotmány 37. és 38. cikkelyei mondják ki a szólás- és sajtószabadsághoz 

fűződő jogot, bár a televízióról119 és a rádióról szóló törvény csak a portugál nyelv művelésének 

feladatát jelöli ki. Ennek megfelelően az országos médiában kisebbségi műsor nincs, a 

migránsok pedig főként az integrációs problémák kapcsán kerülnek bele a sajtóhírekbe 

(Carneiro 2004). Érdekes, hogy a médiakutatók pedig a kisebbségek kapcsán csak a 

bevándorlók sajtóbeli reprezentációjáról írnak. 

A mirandés akkor jelent meg először állami fórumon, amikor António Maria Mourinho 

1943. március 3-án elsőként beszélt a portugál rádióban mirandai nyelven (Fernandes 2003: 29). 

Majd az 1990-es években az RTP közvetített egy (kivételesen) mirandaiul celebrált misét a 

mirandai székesegyházból. Ezek tipikus „első lépések” voltak: Hourigan írja le, hogy a 

kisebbségek kezdetben a hagyományőrző, vallási életük kapcsán kapnak szerepet az országos 

sajtóban (2003: 1). 1994-ben a minho-i egyetemi rádió (Rádio Universitária do Minho) 

sugárzott először ötperces mirandés krónikákat, ezzel ez volt az első „mirandaiul beszélő” 

rádióadás120. Azóta a nem-mirandai rádióadók közül a bragança-i Rádio Brigantia számol be 

helyi hírekről (portugálul). 

Ami a nyomtatott sajtót illeti, itt a mirandés jelenléte szimbolikus (Merlan 2009: 357). 

A Público országos lap közölte sokáig Amadeu Ferreira krónikáit, azaz a mirandésről szóló 

cikkeit, méghozzá mirandai nyelven. (Ebben az esetben nagy előny a két újlatin kód kölcsönös 

érthetősége: a többségi beszélők nem igénylik a fordítást.) A regionális lapok közül a Jornal 

                                                 
119 A televíziós műsorszórást a 31-A/98. számú törvény, a rádiót pedig 4/2001-es szabályozza.  
120 http://mirandes.no.sapo.pt/LMRenasc.html  
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Nordeste, a Mensageiro de Bragança és a Diário de Trás-os-Montes jelentet meg Mirandával 

kapcsolatos írásokat, jellemzően a mirandai elit tollából. 

A kisebbségi ügyeket általában a közszolgálati televízió karolja fel (Guyot 2007: 36), ez 

történik a luzitán országban is. Jelenleg az RTP híradójában havonta tűnnek fel Mirandához 

kapcsolódó hírek (biogazdálkodástól kulturális híreken át a fesztiválokig és a nyelvről szóló 

riportokig). Az RTP műsorai is hozzájárultak a stigmatizáció visszaszorulásához. A híradók 

tették ismertté a 7/99-es törvényt és azt a jelszót, hogy a mirandés Portugália „második hivatalos 

nyelve”. A mirandés iránti attitűdök javulásában az História csatorna dokumentumfilmjének is 

oroszlánrésze van. A 2008-ban készült Mirandês outra língua (’Mirandés, a másik nyelv’) című 

kétnyelvű film részletesen bemutatja a nyelv történetét, mirandai értelmiségiek magyarázzák el, 

hogy a mirandés miért nyelv, és archív felvételeket is bemutatnak benne. A helyi identitást 

erősíti, hogy a tradicionális zenét játszó Galandum Galundaina121 együttes is a tévé által szerzett 

országos hírnevet és népszerűséget. 

A kereskedelmi televíziók is teret adnak időnként a mirandai kultúrának. Így ismerte meg 

Portugália a Pica Tumilho122 című „mezőgazdasági rockot” játszó, mirandés-domináns 

fiatalokból álló zenekart. Legutóbb pedig a Sabores Mirandeses (’Mirandai Ízek’) fesztiválra 

települt ki a TVI csatorna Somos Portugal (’Mi vagyunk Portugália’) programja123. Érdemes 

kiemelni még a kanadai Gente da Nossa (’A mi népünk’) programot124, amiben egy mirandai 

meghívott mirandaiul válaszolgatott a portugál nyelvű riporteri kérdésekre.  

A közszolgálati és a kereskedelmi média is nagyban hozzájárul a mirandés 

népszerűsítéséhez. A mirandai közösségnek lehetősége van részt venni a portugál 

társadalomban (vö. Cormack 2007b: 53), kifejezni értékeit és kultúráját. Riggins ezt 

kulcsszerepűnek tartja a nyelvmegtartás szempontjából (Riggins 1992). Lysaght is 

hangsúlyozza, hogy a nemzeti televízió nagyon fontos a többségi hiedelmek felismer(tet)ésében, 

a közösségek viszonyainak újragondolásában, az attitűdformálásban (2009: 46-48). A többségi 

tömegtájékoztatás élő, modern közösségként tekint a helyiekre, és pozitív híreket közöl róluk 

(vö. Hourigan 2003). Márpedig a médialogika, azaz az információk hírformába öntésének 

                                                 
121 http://www.rtp.pt/icmblogs/rtp/os-dias-da-radio/?k=Galandum-Galundaina.rtp&post=47410 Ennek a hírnek a 
kommentálói között valaki mirandaiul ír. Az együttesről még a Camões Intézet hírlevele is beszámolt. 
122 https://www.youtube.com/watch?v=ilrblDOzILg Ezen a felvételen hallható is, hogy a frontember (egyébként 
mirandéstanár) mirandaiul beszél. 
123 https://www.youtube.com/watch?v=OddCvLPzgOM  
124 https://www.youtube.com/watch?v=PD3snnecNh8  
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logikája sokszor a szubjektivitásnak, a látványszerűségnek kedvez, nem pedig a tények 

problémátlanként való ábrázolásának (Papp 2009: 3). A nyelvi ügyek politikai ügyek is egyben 

(Guyot 2007: 34), és ezeket a problémákat mindig keretezi az állam jogrendje, a 

multikulturalitás történeti kezelése. Portugália egyneműsítő felfogására gondolva tehát 

szerencsének tarthatjuk, hogy az állami sajtó nem ver éket portugálok és mirandaiak közé, nem 

élez ki konfliktusokat, és a mirandésről szóló hírekben nem fedezhetünk fel ellenséges vagy 

homogenista ideológiákat. Sőt, a mirandésről szóló műsorok számából kiindulva, még csak nem 

is ignorálja „az ország második hivatalos nyelvét”. 

Amadeu Ferreira 2009-ben panaszkodott125 arról, hogy a közszolgálati televízió és rádió 

még csak heti öt-tíz percet sem biztosít az ország „második hivatalos nyelvének” használatára, 

holott ez társadalmi feladata volna. Szerinte a csoport kis létszáma nem indokolja az 

érdektelenséget, már csak azért sem, mert a mirandés támogatása a portugálok közös ügye. 

Blogbejegyzése kapcsán a kommentálók számolásba kezdtek, és megállapították: ha a tízmilliós 

portugálság napi 24x60, azaz 1440 percnyi portugál nyelvű műsorszóráshoz juthat hozzá, akkor 

a tízezres mirandai közösség több mint napi egy percre jogosult. Egy aktivista ezt az igényt 

levélben is tolmácsolta az RTP felé, amit a csatorna elvben üdvözölt, bár felhívta a figyelmet, 

hogy mindig is támogatta a nyelvet. Más azzal érvelt a blogon, hogy egyenesen egy mirandés 

beszélőt kellene beleírni valamely tévésorozatba. Vitatható, hogy magának a mirandai nyelvnek 

mennyire kellene megjelennie az országos médiában. Az etikus média egyik követelménye 

valóban a kisebbségek inklúziója: „ideally, an ethical media practice would include (…) 

participation roughly proportional to their numbers in the general population of members of all 

minority groups” (Alia 2004: 53). Azonban kérdés, hogy ezt magának a nyelvnek a 

használatával lehet-e biztosítani. Kontraproduktív lehet, ha a kisebbségi műsorok a többségi 

médiába ágyazódnak be (Moring 2007: 20, 23, vö. Guyot 2007: 37). Nem biztos tehát, hogy a 

mirandés profitálna abból, ha kapna egy „ablakot” az RTP valamelyik csatornáján, nem túl 

népszerű idősávban. Véleményem szerint a főműsoridőben lejátszott riportok több hasznot 

hajtanak, ráadásul a hivatalos forrás legitimálja is az információkat. A televízió 

véleményformáló szerepe tehát előnyös a mirandai közösségnek. Ezt igazolja a már ismertetett 

attitűdfelmérésem is. Az adatközlőim zöme a médiából ismerte meg a mirandést, és jó 

véleménye van róla. 

                                                 
125 http://frolesmirandesas.blogspot.hu/2009/05/muito-se-fala-de-serbicio-publico-de.html 
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Az internetnek, főként a videomegosztó csatornának is nagy szerepe lehet a mirandéssel 

kapcsolatos információk terjesztésében és az attitűdformálásban. Nagyon sok riport, sőt a már 

említett João Botelho Anquanto la lhéngua fur cantada című filmje is megtalálható online126. 

Az internetre felkerült videók és a mirandésről szóló egyéb hírek általában elismerést váltanak 

ki a portugál közönségből: a véleményezők megköszönik a feltöltéseket, szolidaritásukat fejezik 

ki. Alig olvasni rosszalló megjegyzéseket, ami egyébként az anonimitás okán igen gyakori az 

interneten. Összegezve, az információs társadalom a mirandés külső megítélésének biztosan 

kedvezett. Kérdés, hogy a használatára hogyan hatnak az új kommunikációs eszközök. 

6.3. Kisebbségi média, identitás, nyelvhasználat 

A Regionális és Kisebbségi Nyelvek Európai Kartája a 11. pontban kínál lehetőségeket a 

nyelveknek a tömegtájékoztatási eszközökben való használatára. Az aláíró országok az önálló 

rádió- vagy tévécsatorna állami finanszírozásától az egyes műsorok készítésének bátorításáig 

széles skáláról választhatnak legalább egy intézkedést. (A Karta az internetes nyelvhasználatról 

nem szól.) Kérdés, hogy vajon milyen gyakran kell megjelennie egy kisebbségi nyelvnek a 

sajtóban ahhoz, hogy annak valós hatása legyen (Cormack 2007a: 3). Bár Portugália nem írta 

alá a Kartát, a mirandai közösségnek meg kellene határoznia az igényeit a mirandés 

tömegkommunikációs használatában. A következőkben a „saját” sajtó lehetőségeit veszem 

sorra. 

A kisebbségek könnyen kerülnek bele egy „csendspirálba” (Ferreira‒Martins 2012: 999). 

Crystal szerint ezen a média segíthet: „an endangered language will progress if its speakers can 

make use of electronic technology” (Crystal 2000: 141). Szerinte a nyelvi tervezés legfőbb 

feladata a sporadikus kezdeményezések helyett rendszeresen hozzáférhető programkínálatot 

kialakítani. Emellett nem csak a technikai, hanem a szociokulturális körülményekre és a 

közösségek hatalmi viszonyaira, az ezeket övező nyelvideológiákra is tekintettel kell lenni 

(Eisenlohr 2004: 25). Riggins szerint a legjobb revitalizációs stratégia a kisebbség saját 

sajtójának fejlesztése: így a saját nézőpontjuk érvényesül, a saját nyelvükön (1992: 3). A 

kisebbségi médiát a csoport információs szükségleteire és kulturális preferenciáira tekintettel 

kell felépíteni (Riggins 1992: 286). A mirandés hagyományosan egy szóbeli, közvetlen 

kommunikációban használatos nyelv, fiatal írott hagyománnyal, a sajtó szinte teljes hiányával, 

                                                 
126 https://www.youtube.com/watch?v=T2ZQmfLZTiE  
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és igen friss elektronikus jelenléttel. A közösség a „külvilágot” évszázadokig a portugál 

közvetítésével érte el. 

Browne szerint a kisebbségi média feladatai az alábbiak: segíteni a nyelvhasználatot, 

növelni a csoport önbecsülését, harcolni a negatív attitűdök és tévhitek ellen, növelni a kohéziót, 

ezáltal szélesebb politikai befolyáshoz segíteni a közösséget, több megszólalási lehetőséget 

teremteni, helyet adni a kreatív kezdeményezéseknek és munkahelyet teremteni (Browne 1996: 

7). Főként az utolsó pont megvalósítása nehéz. Fontos (lenne), hogy a média feletti politikai-

gazdasági kontroll a kisebbség kezében legyen (Eisenlohr 2004: 26, Riggins 1992: 285), de 

kérdéses, hogy mindez egy hátrányos helyzetű területen milyen forrásból valósulhatna meg. Az 

állami beavatkozásnak is vannak veszélyei. A 7/99-es törvény csak a mirandés használati jogát 

mondja ki, az állam anyagi támogatásáról nem szól. Ha Portugália mégis finanszírozná a 

mirandai nyelvű médiát, kérdéses, hogy érvényesítené-e rajta a befolyását. Egyetlen 

pragmatikus szempontot emelek ki: vajon az autonóm mirandai médiában a reklámok mint 

fontos bevételforrás fordításban szerepelnének? Engedélyeznék-e mindezt a nagyvállalatok127? 

Tehát a gazdasági erők felülírhatják a média presztízstervezési céljait.  

Ökonómiai tényezők okozzák azt is, hogy sokszor a technikai feltételek sem elégségesek: 

a televízió, rádió, újságkészítés befektetést igényel, modern eszközök és technológiák híján 

pedig magas presztízsre sem tud szert tenni. Pedig, ahogyan már említettem, a média fontos a 

többségi és kisebbségi közösség attitűdformálásában. Mivel a modernség képzetét kelti, a 

sajtóban használt nyelvhez az a képzet társul, hogy részt tud venni a jelenkori életben (Cormack 

2007b: 54). Riggins szerint „possession of the means of media production could be seen as a 

public validation of a minority’s sophistication or modernity” (1992: 284). Mindez különösen a 

fiatal nyelvhasználók szempontjából fontos. Ha a média (Eisenlohr szóhasználatával) a cool-

ság letéteményese (2004: 33), esetleg még karrierlehetőséget is kínál, az erős nyelvmegtartás-

ösztönző (Cormack 2007b: 55). Fontos még az is, hogy a sajtó figyelembe vegye a helyi kultúra 

sajátosságait (Cormack 2007b: 56). 

Kevés kutatás született még arról, hogy a kisebbségi média hogyan ösztönzi a nyelv 

konkrét használatát. A nagyobb és a kisebb programkínálat hozzájárulhat a nyelvmegtartáshoz 

(Cormack 2007b: 57), és a kisebbségi csoport tagjai a programokról akár többségi nyelven is 

                                                 
127 2013-ban megkerestem egy nagy üdítőital-gyártó portugál képviseletét, hogy sikeres kampányukat adaptálnák-
e kisebbségi nyelvekre, azaz feliratoznák-e például mirandaiul az italok flakonjait. A válasz nemleges volt. 
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beszélgethetnek. Érdemes tehát a konkrét esetben áttekinteni a média előnyeit és hátrányait. 

Sajnálatos módon nem készült átfogó vizsgálat a mirandaiak médiafogyasztási szokásairól, ezért 

az egyes médiumok népszerűségére, közönségének méretére csak terepmunkám 

megfigyeléseiből következtethettem. A mirandés internetes jelenlétéről azonban kvantitatív 

kutatást is végeztem. 

6.3.1. A mirandai nyomtatott sajtó 

Browne és Jongbloed azt írja, hogy az utóbbi évtizedekben a kisebbségi lapok „felzárkóztak” a 

többségiek mellé: megfelelő terjedelemben, érdekes témákkal, jellemzően naponta jelennek 

meg (2013: 3). Ezzel szemben a mirandés nem sok újságban kap helyet, de az iskola színvonalas 

lapja, az O Cartolinha sok teret szán neki, és mirandés mellékletet is tartalmaz (L Cartolica). A 

mirandai nyelvről, kultúráról szóló cikkek színvonalasak, fontos szerepük van az 

ismeretterjesztésben, a szülők meggyőzésében (ti. sokak szerint a mirandés tanulása ront a 

portugáltudáson). 2014-ben indult útjára a (igaz, inkább elektronikusan terjesztett) Çubiaco 

című, néhány oldalas kéthetilap128. A çubiaco szó ’a madarak által a fiókáknak vitt eleséget’ 

jelent, utalva ezzel a szerkesztők revitalizációs küldetésére. Aggasztó, hogy 2014 április 7-e óta 

nem töltik fel új számait az internetre, és az is, hogy sok másodközlést tartalmaz: a saját 

tartalomgyártást, úgy tűnik, nem szervezték meg. 

A nyomtatott média azért is van nehéz helyzetben, mert a mirandés olvasáskultúra 

gyerekcipőben jár. Merlan adatközlőinek 39%-a olvas rendszeresen olyan periodikát, amelyben 

mirandés szövegek vannak. Ám az olvasók harmada portugál újságokat nevezett meg, 

amelyekben időnként van egy mirandés cikk. Ahogyan az irodalomra, a mirandés lapokra is 

jellemző, hogy azok olvasnak, akik „úgy is” jól beszélik a nyelvet, új közönséget pedig nehéz 

elérni (vö. Moring 2007: 21). Emellett a kínálat is csekély. 

6.3.2. A mirandai közösségi rádiózás 

A rádió a kisebbség híreinek gyors közvetítője, és a szóbeli nyelvhasználat fontos ösztönzője, a 

nyelvi modernizáció terjesztője. Olcsó technikáról van szó, ezért a közösségi finanszírozása is 

lehetséges (Moring 2007: 21, Grin‒Moring 2003: 118). A közönség számára ingyenes, az 

internetnek köszönhetően pedig a földrajzi távolságokat is áthidalja. A helyi rádiós műsorszórás 

a Mirandum FM129-hez kötődik, amely 2013-ig a heti egy órában mirandés műsort (zenét, 

                                                 
128 http://www.cm-mdouro.pt/cubiaco-no04/  
129 http://www.publico.pt/local/noticia/braganca-tem-nova-radio-em-mirandes-48584  
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meséket, programajánlókat) sugárzott. Sajnálatos módon a portugál médiahatóság 2013 

szeptemberében nem hosszabbította meg a csatorna engedélyét, formai okokra hivatkozva130. 

Pedig fontos identitáskifejező, közösségteremtő szerepe volt, Merlan felmérése szerint a 

mirandaiak harmada hallgatta rendszeresen (Merlan 2009: 362-363). Ha volna rá forrás, a 

diaszpóra kedvéért talán meg lehetne próbálni az internetes működést. 

6.3.3. A mirandés és a televíziózás esélyei 

A televízió presztízst, láthatóságot biztosít a kisebbségeknek, csakhogy a legdrágább médium, 

ezért aligha merül fel egy mirandés csatorna indítása. Főként az internet korában nem valószínű, 

hogy a közösség ezt kezdeményezze. Pedig több nyelv revitalizációjában nagy szerepe volt az 

önálló közösségi csatornák indításának (Hourigan 2003), és Grin is kifejti, hogy míg az olcsóbb 

médiumok szervezését a kisebbségre lehet bízni, addig a televízióhoz mindenképpen állami 

támogatás kell (2000: 7). Grin abból indul ki, hogy a nyelvi diverzitás a közjó része, ezárt az 

államnak hozzá kell járulnia a fenntartásához. Portugáliát erre nem kényszeríti semmi. Még az 

EBESZ-útmutató a kisebbségi nyelvek elektronikus médiában való használatáról is azt javasolja 

csupán, hogy az államok vegyék fontolóra a kisebbségi média finanszírozását (2003a: 12). Tehát 

nincs igazi eszköz, amivel Portugáliát rá lehetne bírni a mirandés televízió támogatására. 

6.3.4. A mirandés internetes jelenléte 

Buszard‒Welcher szerint az internet különösen fontos a kisebbségi nyelvek jövője 

szempontjából (2001), mivel sok megjelenési lehetőséget biztosít, kreatív és olcsó. Az internet 

az első olyan médium, ami lehetővé teszi a közösségek spontán önszerveződését (Vályi 2007: 

114). Vagyis kikerülhetővé teszi a hatalom kontrollját (Cunliffe 2007: 141). Az internet 

filozófiája az, hogy itt mindenki egyenlő (Crystal 2000: 142), bár elérése nem mindenki számára 

adott. Korlátozzák ezt a szociokulturális feltételek, az életkor, iskolázottság, IKT-kompetenciák 

szintje (Moring 2007: 22), sőt még az egészségi állapot is. (Mirandai időseknél is gyakori, hogy 

a szem vagy az ízületek betegsége hátráltatja a képernyővel, egérrel való barátkozást.)  

Az internet előnye, hogy a kisebbségek kevesebb tőkével is közzétehetik és 

megvitathatják gondolataikat, taníthatják nyelvüket és történelmüket, azaz az internet nagyobb 

„hangot” ad nekik (Arnold‒Plymire 2000: 187–188). Az internet több szinten segítheti a 

nyelvmegtartást. Először is, a nyelv fejlesztésével, szókincsterületek bővítésével, új domainek 

kialakításával a korpusztervezést segíti. Hozzájárul az információ gyors terjesztéséhez, 

                                                 
130 http://mundodaradio.blogspot.hu/2013/09/erc-nao-renova-alvara-da-mirandum-fm.html  
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lehetőségeket és motivációt teremt a nyelv használatára, valamint az oktatást is segítheti 

(Cormack 2007b: 60). Fontos kérdés, hogy a kisebbség internetes megjelenését az aktivisták 

vezérlik, vagy valós fogyasztói igény élteti (Cunliffe 2007: 134). Az egész északi régió 

lakosságának 55%-a használja az internetet (AERN 2012), de Miranda megyéről nincs külön 

adat. Megfigyeléseim szerint a mirandaiak közül jellemzően az aktivisták és a fiatalok 

használják a világhálót. Lényeges, hogy az utóbbi tábor széles mirandai nyelvű kínálatot találjon 

itt (Hourigan 2003, Ferreira‒Martins 2012). 

6.3.4.1. Honlapok 

A mirandai diaszpóra nyelvmegtartásában, a kapcsolatok fennmaradásában nagyon fontos az 

internet. A mirandés először a Mirandês no Sapo131 oldalon jelent meg a lisszaboni GELM 

csoport kezdeményezésére. Itt a 7/99-es törvény, a helyesírási szabályzat és több tanulmány 

érhető el. Ez a honlap mára egy archívummá vált, utoljára 2003-ban frissítették, de már 

korábban is elhalt a fórum és a programajánló menüpont. Máig aktív a Sendim.net oldal, ami 

elsősorban a település honlapja, de sok mirandés olvasnivalót kínál. Itt működött korábban egy 

nyelvkurzus is két szemeszteren át. A You sou mirandés132 honlap is rendszeresen frissül, 

turisztikai információktól a szótárig sok hasznos információt kínál, és szerkesztője szinte 

azonnal válaszol (de csak portugálul) az olvasói kérdésekre. Ezeken kívül online 

fordítóprogram, szótár, nyelvművelő-tanácsadó oldal létezik mirandaiul, és a Wikipédia-nak is 

vannak mirandés szócikkei. Ezeket a mirandai társadalom aktívabb része haszonnal forgatja, de 

szimbolikus szerepük is jelentős. A honlapok nagy problémája az interaktivitás hiánya, és az, 

hogy egy szűk kör szerkeszti mindegyiket (a You sou mirandés kivételével). A Language Rich 

Europe program blogján133 olvasható, hogy tudatosságot igényel a domináns nyelvekhez kötődő 

új kommunikációs eszközökön kisebbségi nyelvek használata, főként mivel az újítások is az 

angolhoz és más nagy nyelvekhez kötődnek. A mirandai oldalak is küzdenek azzal, hogy 

versenyképes kínálatot állítsanak össze, de tulajdonképpen ezeket csak az elkötelezett, tudatos 

felhasználók olvassák. Nincs tudomásom olyan oldalról sem, amit fiatalok is érdeklődve 

olvasnának.  

A honlapok technikai és tartalombeli nehézségeinek anyagi okai vannak, és az igazság 

része az is, hogy a nyelvvédő aktivisták szabadidejükben, fizetséget nem várva szerkesztik az 

                                                 
131 http://mirandes.no.sapo.pt/  
132 http://www.mirandadodouro.com.pt/ Ezen az oldalon magyar nyelvű turisztikai anyag is van. 
133 http://languagerichblog.eu/2014/02/18/minority-languages-fight-for-survival-in-the-digital-age/  
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oldalakat. Ezért szűnik meg sok jó kezdeményezés. A Froles Mirandesas blog összegyűjtötte 

az összes, mirandést használó honlapot, összesen 99 oldalt. Mindegyiket megvizsgáltam az 

aktualitása és a szerkesztő(k) aktivitása alapján, azaz arra voltam kíváncsi, az adott oldalak 

jelenleg elérhetők-e, és ha igen, mikor frissültek utoljára, hány bejegyzést tartalmaznak. A lapok 

17%-a nem érhető el, további 19% 2009-ben frissült utoljára, 38 db 2013-ban fejezte be 

működését, és a ma is aktuális 20 oldalon havonta egy-két bejegyzés olvasható. Ez is jelzi, hogy 

a gyakorlati nehézségek gyakran a kreatív ötleteket is ellehetetlenítik. 

6.3.4.2. Blogoszféra 

A mirandés írásbeliség egyértelműen a blogok világában szilárdult meg. Ennek ellenére a 

mirandésnek nem igazán van elektronikus nyelvváltozata: az internetezők igyekeznek gondosan 

fogalmazni, a helyesírási szabályzatot követni bejegyzéseikben. A mirandai blogok valójában 

nem naplók, pusztán a formátum olcsósága miatt választják ezt az írók. A legaktívabb, a fenti 

statisztikát javító blog a Froles Mirandesas. Szerkesztői csapata néhány naponta publikál itt 

bejegyzéseket. A blog csak mirandaiul működik, és a helyi nyelvi és kulturális ügyektől a 

nemzetközi hírekig, akár „népszerű” témákig sokféle szöveget jelentet meg. Terepmunkám 

tapasztalatai szerint a mirandaiak olvassák ezt az oldalt, vitáznak a tartalmáról, tehát aktív 

felületről van szó. Itt formálódnak a nyelvi tervezés újabb feladatai, itt szerveződik a 

nyelvápolók szövetsége, és nyelvi kérdések is szóba kerülnek a blogban. Az oldalt Amadeu 

Ferreira hozta létre, és maga köré gyűjtötte a helyi és elvándorolt értelmiségieket, akik ügyelnek 

arra, hogy az oldal interaktív legyen. Tehát úgy tűnik, a Froles Mirandesas a revitalizáció fontos 

eszköze.  

Más blogok általában egy-egy településhez (Sendim, Cicouro, Duas Igrejas) kötődnek, és 

mivel egy-két, gyakran külföldön élő mirandai szerkeszti ezeket, igen sérülékenyek. Pedig sok 

közülük jó színvonalú, például verseket, novellákat közöl, vagy archív felvételeket tesz közzé. 

Érdemes kiemelni egy tudományos blogot134, amely a mirandai sziklarajzoktól a nyelvi fejlődés 

vagy változás problémakörén át a csillagászatig széles körből válogat. Mivel a szerző számos 

tudományterületen elkezdte már a mirandés szókincs kidolgozását, nem tartom lehetetlennek, 

hogy tudományos ismeretterjesztő oldal is létrejöjjön, gyermekek számára.  

Összegezve elmondható, hogy a blogok nagy lehetőséget kínálnak a mirandés 

presztízsének növelésére, a diaszpóra összetartására, a csoportszolidaritás növelésére. De az 

                                                 
134 http://cienciaanmirandes.blogspot.hu/  
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interaktivitást, vagy legalább a szélesebb rétegek elérését meg kell oldani. A ma divatos 

életmód- és szakácsoldalak, ismeretterjesztő blogok mintát adhatnának a mirandai blogoszféra 

átalakulásához. Természetesen ennek anyagi és személyi feltételei vannak. 

6.3.4.3. Közösségi oldalak 

A mirandaiak évszázadokig szóban kommunikáltak egymással, és a közösségi oldalak ennek 

valamilyen pótlékát adhatják, miközben új lehetőségeket is nyitnak a nyelvhasználat számára. 

A mirandés a leghíresebb ilyen oldalon van jelen, egyre nagyobb súllyal. (Régen egy másik 

ilyen honlapnak még mirandés változata is készült, de nem sokan használták ezen a nyelven135.) 

A legnagyobb közösségi oldalon a 2014 januárja és júliusa között készített statisztikám 

szerint 15 mirandai ír(t) a kisebbségi nyelven. (Ezt a számot úgy kaptam meg, hogy a Lhéngua 

i Cultura Mirandesa csoport 3059 tagjának profilját tekintettem át. Nem tartom valószínűnek, 

hogy az, aki tudatosan mirandaiul ír, ne volna tagja ennek a virtuális közösségnek.) A 15 fő 

közül öten nagyon ritkán írnak, vagy már egy éve nem aktívak az oldalon. A mirandaiul aktívan, 

legalább havonta publikálók száma tehát tíz. Közülük egy személy 80, egy 90%-ban mirandaiul 

ír, és 7 személy 100%-ban a helyi nyelven kommunikál, egy pedig mindent, még világpolitikai 

témájú bejegyzéseket is, francia-mirandés bilingvis változatban közöl.  

Ez a kis szám megmutatja a közösség kommunikációs aránytalanságait. Nem meglepő, 

hogy a mirandaiul írók mind aktivisták, vagyis a közösség központi tagjai. Rájuk jellemző, hogy 

még akkor sem váltanak portugálra, ha mirandés bejegyzéseikre az egynyelvűek/portugál-

dominánsok ezen a nyelven válaszolnak nekik. A mirandés vitalitásának fokmérője, azaz intő 

jel, hogy fiatal (35 év alatti) mirandaiak sajnálatos módon csak sporadikusan használják a 

kisebbségi kódot, és az ifjúsági szervezet oldalán minden portugálul szerepel. Pedig a fiatalok 

nyelvmegtartásában nagyon fontos, hogy saját közegükben használhassák a nyelvet, ez pedig 

még a szóbeli színtereken is alig valósul meg.  

Ami a közösségi oldalon alkotott csoportokat, aloldalakat illeti, kettő olyan frissül 

rendszeresen, ahol sok mirandés bejegyzés van (Lhéngua i Cultura Mirandesa, Mirandeses, La 

lhéngua al sítio de anternete de la Cámara de Miranda). Az elsőt alaposabban is 

megvizsgáltam: 2014 januárja és júliusa között megszámláltam a mirandés és portugál 

bejegyzéseket és a hozzájuk fűzött kommentárokat. A 147 bejegyzés (vers, programajánló, 

vélemény, fényképhez fűzött magyarázat) 40%-a (n=59) keletkezett portugálul, és a többsége 

                                                 
135 A leghíresebb oldal alatt a Facebook közösségét értem, a másik, amely egy ideig mirandaiul is működött, a Hi5. 
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(60%, 88) íródott mirandaiul. A mirandés még inkább dominál a kommentárok (n=187) között: 

76%-ban ezen a nyelven születnek a megjegyzések (n=143). A megjegyzések általában dicsérik 

a posztok szerzőit, a mirandai kultúra újabb eredményeit: 

„Szép emlékek, Alcides! Sokszor üdvözlöm! /D. M. április 6./ 

„De szeretnék ott lenni… Mindig öröm hallgatni Amadeu-t [Amadeu Ferreira-t], akinek ilyen 

mély ismeretei vannak. A nyelvhasználata is példa számunkra!” /M. M. május 19./ 

A diaszpóra tagjai gyakran itt üzennek helyi barátaiknak, és az oldal a hagyományőrzést is segíti 

(a tagok általában mirandés néven is szólítják egymást): 

„Tudom, Antonho! A mosoly nagyon jót tesz!!! Ölelek mindenkit.” /L. P., január 2./ 

„A hagyományok hagyományok, nekünk kell életben tartanunk őket. Gratulálok, hogy nem 

felejted el őket, és még fontosabb, hogy bemutatod őket a világnak.” /M. F. G. F. május 1./ 

„A mirandés egy nagyon szép nyelv. Én Venezuelában élek!” /F. R. március 17/ 

A másik oldalon (La lhéngua…) szinte ugyanazok a bejegyzések szerepelnek, mint itt, de a 

kommentárok száma kevesebb. Ezeken kívül a falvak pauliteiro-csoportjainak van önálló 

oldala, valamint néhány bloghoz kapcsolódik többé-kevésbé frissített profil. A sokféleség miatt 

vitálisnak tűnhet a nyelv, de a különféle egyéni kezdeményezések inkább töredezetté teszik a 

közösségi kommunikációt. Veszély, hogy csak a nyelvvédők ismerősei jutnak hozzá ehhez a 

fontos és élő nyelvi inputhoz. 

A mirandai önkormányzat oldala is próbálkozik néha a mirandés használatával, de a 

leggyakrabban csak portugál nyelvű „hasznos” közlendőik mellé írják le mirandaiul: Bamos a 

Miranda!, azaz ’Menjünk Mirandába!’. Ellenben a mirandés nyelvhasználatot ösztönzi egy 

2014-es kezdeményezés, a Fai-me un laique ’Adj/dobj egy lájkot’ akció136. A megyei 

önkormányzat közösségi oldalán indult el, Alfredo Cameirão ötlete nyomán. Az oldalra 

kéthetente kerül fel egy Mirandában készült fénykép, amihez mirandaiul, a helyesírási 

szabályzatot követve kell megjegyzést fűzni. A legnépszerűbb, azaz legtöbb „tetsziket” kapott 

kommentár szerzője mirandés kiadványt kap ajándékba. Ez a kezdeményezés nagyon népszerű, 

sokakat mobilizál, bár 40 év alatti személyeket nem láttam még a kommentálók között. Mégis 

igen hasznos, hiszen viselkedésbeli és attitűdbeli változásokat is okozhat. Ha a program hosszú 

távú marad, és a díjak is érdekesek lesznek, talán fiatalok is csatlakoznak majd. 

                                                 
136 http://www.cm-mdouro.pt/fai-me-un-laique-concurso-no-facebook-so-admite-escrita-em-mirandes/  
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Bilász és Satinská 2014-es cikkében olvasható egy kutatás a szlovákiai magyar bilingvis 

Facebook-oldalakon tapasztalható nyelvmenedzselésről. A szerzőpáros kiemeli a civil 

kezdeményezések fontosságát, majd megvizsgálja a „posztok” nyelvhasználatát. Arra jutnak, 

hogy nehéz a kétnyelvűség fenntartása, az állandó közvetítés magyar és szlovák között. 

Mirandai párhuzamot nem találtam erre. Ott nincs olyan civil oldal, ahol egy szerkesztőgárda 

publikál: a tagok osztanak meg bármit, amit fontosnak tartanak közölni. Ezért a nyelvválasztás 

is esetleges. Valószínűleg szükség volna egy szerkesztett felületre, mert ez adna lehetőséget a 

tudatosabb nyelvmenedzselésre. Szintén fontos lenne az interaktivitás növelése és a fiatalok 

bevonása. Riggins irányelvei megfontolandóak: „ethnic minority media are making a substantial 

contribution to the continued survival of minority languages. The skills of imperfect speakers 

are improving, languages are being modernized by the addition of new technical vocabulary 

related to contemporary life (...) Ethnic minority media give the young an opportunity to relate 

to role models speaking their native language. The public validation of minority languages by 

their use in the media is important for their survival especially in the eyes of the young who 

would be most tempted to speak exclusively the majority language” (Riggins 1992: 283). A 

mirandai csoportban sok olyan értelmiségi vagy kreatív, aktív személy van, akik képesek is 

volnának létrehozni széles rétegek megszólítására alkalmas, szórakoztató-ismeretterjesztő 

oldalakat.  

6.4. Kitekintés: virtuális és valóságos közösségi hálózatok  

Az egyént nem csak egyszerűen a társadalmi osztály alkotóelemének lehet tekinteni, hanem a 

közösség tagjaként, dinamikus kapcsolatrendszerében (Milroy 2002) is elemezhetjük a 

nyelvhasználatát, nyelvi döntéseit (vö. Graham 2000: 132). Érdemes ezért kitekintésként azt is 

megvizsgálni, hogyan épül fel a mirandaiak hálózata, és milyen szerepe van ennek a nyelvi 

döntésekben, nyelvi tervezésben. Az identitás és a nyelv megtartásában a szociológiai változók 

(kor, nem, társadalmi csoport, stb.) mellett az egyén kapcsolatai is meghatározóak (Milroy 2002: 

549). Azaz, a társadalmi viszonyok feltérképezése időnként olyan viselkedési minták 

átvételére/megtartására mutat rá, amelyeket nem lehetne magyarázni a csoporthoz tartozással. 

A mirandai közösség az elvándorlási hullámok hatására széttöredezett, a diaszpóra mégis 

igyekszik megtartani nyelvét és identitását, sőt az értelmiségiek vezető szerepet vállalnak a 

revitalizációban. A mirandai nyelvmegtartásban mind a helyieknek, mind a már távol élőknek 

nagy szerep juthat. A közösség hasonlóan osztódik ketté, mint ahogyan egy társadalom a 
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modernitás, urbanizáció hatására átalakul. A különbség az, hogy a mirandaiak tradicionális és 

modern szerveződési formái nem egymást felváltva, hanem egyszerre vannak jelen. A 

beszélőközösség magját a lokális csoport adja, amely a szoros, személyes ismeretségekre, 

családi-szomszédsági kapcsolatokra épül (Gemeinschaft, Tönnies 1983). A modernizáció 

hatására pedig létrejöttek a mirandaiak érdekek-érdeklődés alapján kialakuló, kölcsönös 

segítségnyújtásra épülő csoportjai (Gesellschaft, Tönnies 1983). Az előbbi viszonyrendszerben 

a személyközi kommunikáció jellemző, utóbbiban a kapcsolattartást a tértől, időtől független új 

technológiák segítik. A kutatások szerint a virtuális közösségek (amelyek egyébként nagyon is 

valóságosak) a személyes interakciókra sokban hasonlító kapcsolattartásra képesek: a 

segítségnyújtás, információk megosztása hasonlóan zajlik ezekben is (Vályi 2007: 121). Van 

Dijk szerint azonban a területi alapon szerveződő csoportok sokkal sűrűbb kapcsolati hálóval 

épülnek fel, míg a személyes hálózati közösségek lazább, változékonyabb hálózatok (Vályi 

2007: 118). Az elvándorolt mirandaiak esetében ez nincs így: ők védik a nyelvet aktívabban, és 

nyelvmenedzselési tevékenységük nagy része az interneten zajlik. 

A mirandai diaszpóra és a helyben élő aktivisták számára a legnépszerűbb közösségi oldal 

fontos kapcsolattartási, kommunikációs forrás. Az internetes közösségek pedig ugyanúgy 

kapcsolati hálózatokat alkotnak, mint a „valóságosak”. Cunliffe és munkatársai szerint még nem 

készült arról kutatás, hogy az online hálózatnak hasonló szerepe van-e a nyelvcsere-

nyelvmegtartás terén, mint az offline, személyes kapcsolatoknak (Cunliffe et al. 2013: 340). 

Ezért én megkísérlem a probléma áttekintését a mirandai közösség esetében. 

A hálózatelmélet a XX. század végén alakult ki, és a nyelvtudomány számára is 

tanulságos, hogy felfedezte: a hálózatoknak, típusuktól függetlenül, sok közös tulajdonsága van 

(Kovács 2011: 90, Csermely 2005: 13). Mivel a nyelv egy társadalmi képződmény, és a 

társadalom pedig egyének kapcsolataiból áll össze, a nyelvet is lehet hálózatelméleti 

szempontból vizsgálni. A szociolingvisztika számára ez azért fontos, mert a hálózatkutatás 

eredményei alapján lehet tovább árnyalni azt a megállapítást, hogy az egyén (nyelvhasználó) 

viselkedését nem csak a csoporttagsága, hanem komplex kapcsolatrendszere is meghatározza 

(Kovács 2011: 90). A nyelv jövője szempontjából kulcskérdés, hogyan hatnak egymásra a 

közösség tagjai, hogyan terjednek el az információk, hogyan befolyásolják a beszélők egymás 

attitűdjeit. Például hogyan terjedt el 1999 után, hogy a „mirandés egy nyelv”, hogyan lett a nyelv 
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használata stigmából proua ’büszkeség’? Az is lényeges, hogy az információs társadalom 

hogyan hat a közösségi kommunikáció átalakulására.  

A nyelvtudomány már korábban is foglalkoztak a nyelvtani, szemantikai hálózatokkal 

(Kovács 2010, 2011). Bloomfield pedig elsők között hívta fel a figyelmet, hogy a szorosabb 

kapcsolatot ápoló személyek nyelvváltozata valószínűleg jobban hasonlít egymásra, mint a 

lazább viszonyban állóké (1933: 46-47). Sokszor egy magasabb presztízsű személytől terjed el 

egy változás. Később Labov foglalkozott a társadalomban terjedő nyelvi „hullámokkal” (pl. 

lexikális diffúzió, Labov 1972), és Milroy rendszeres kutatásai szilárdították meg ezt a vizsgálati 

irányt (1987, 2002).  

Ha a (belső) nyelvi változások terjedésére alkalmazhatjuk a hálózatkutatást, akkor 

megkísérelhetjük adaptálni a (külső) nyelvhasználati változásokra is. Többek között Milroy 

(2002) és Sallabank (2010) foglalkozott a kisebbségi nyelvek megtartásának hálózatelméleti 

elemzésével. Fontos kiindulópontjuk, hogy a magas sűrűségű (azaz sok kölcsönös ismeretségből 

álló) hálózatok az alacsony presztízsű, helyi nyelv(változat)ok beszélőközösségeire jellemzőek 

(Sallabank 2010: 184). Ezek az informális, erős kötelékek segítik a nyelvmegtartást (Milroy 

2002: 550). A mirandaiak többsége (a helyiek és a diaszpóra zöme is) szoros, rendszeres 

kapcsolatban áll társaival, de a kapcsolattartásuk inkább az identitás kifejezését segíti. A 

mirandaiak esetében az is szembetűnő, hogy sok szimpatizáns csatlakozik a 

beszélőközösséghez. Így alakult ki az a mirandai gyakorlóközösség, amelynek fő célja a nyelv 

megmentése. Ennek a csoportnak a tevékenysége a közösségi oldalakon szerveződik, onnan 

indul ki.  

A hálózatkutatás egyik tanulsága, hogy a társadalom skálafüggetlen hálózat. Azaz 

kisszámú tagjának nagyon sok kapcsolata van, az egyre kevesebb ismerőssel rendelkezők száma 

pedig egyre nagyobb (Csermely 2005: 33). Így van ez a mirandaiak esetében is: a hálózati 

csomópontokban az aktivisták állnak, akiket mindenki ismer. A végpontokon pedig 

valószínűleg azok a (zömmel idősek) állnak, akik letelepedett, izolált életmódot folytatva kevés 

személlyel tartják a kapcsolatot. Nagyon fontos, hogy a népszerű mirandai személyek milyen 

nyelvhasználati példát mutatnak a közösségnek. Susan Gal is felhívja a figyelmet a társadalmi 

hálózatok nyelvhasználatot érintő befolyására: „social networks do not influence language use 

directly, but rather by shaping people’s goals and their means of action. Particularly relevant 

here are the effects of networks on social categories in which speakers aim to identify 



173 
 

themselves. Social networks influence people’s communicative strategies when such 

identification is expressed to speech. In turn, the power of social networks to constrain linguistic 

presentation of self depends on a fact that social contacts associate certain linguistic choices 

with particular social categories.” (1979: 15-16). Vagyis a nyelvi normák a társadalmi normák 

részei, így ezek is a közösség kapcsolatrendszerében formálódnak. Csakhogy a mirandaiak 

között nem feltétlenül a nyelv használata a fő norma, inkább az identitásőrzés az. 

A mirandés szempontjából a hálózatelméleti megközelítés haszna például, hogy segít 

értelmezni a népes migráns csoport nyelvhasználatát, viselkedését. Terepmunkám során is nagy 

figyelmet fordítottam erre a közösségre (főként a lisszaboniakra), és kérdőíves felmérésemben 

is külön kérdéscsoportot szántam a megismerésüknek. Adatközlőim (n=31) 61%-a igyekszik 

rendszeresen kapcsolatban maradni a nyelvvel: legtöbbjük (42%) az internet segítségével teszi 

ezt, mivel csak félévente vagy ritkábban látogatnak haza (67%). 77%-uk igyekszik a lakóhelyén 

is kapcsolatban lépni más elvándorolt mirandaiakkal, 48%-uk szervezett programokon teszi ezt 

(pl. vacsorák, kulturális programok). Megfigyeléseim szerint a mirandaiak „idegenben” is 

keresik egymás társaságát, segítik egymást. Ez a közösség hosszú távon valószínűleg nem fogja 

fenntani a mirandést. Noha 87%-uk teljesen vagy részben egyetért azzal az állítással, hogy a 

nyelvmegtartás morális kötelesség, 75%-uk nem adta át nyelvét a gyermekeinek. Mégis a 

nyelvápoló tevékenységével, az anyarégióval való kapcsolattartás által hozzájárul a mirandai 

identitás presztízsének emelkedéséhez. 

A társadalmi hálózatban a kapcsolatok minősége is mérvadó. Granovetter felfedezte, hogy 

a gyenge kötődések (azaz a laza ismeretségek) stabilizálják a komplex rendszereket, azaz a 

változások a gyenge kapcsolatokon „futnak le” (Granovetter 1973, idézi Csermely 2005, Kovács 

2011: 93). Azaz a zártabb, önmagukba forduló közösségekben „megreked” az információ. 

Véleményem szerint ezt a mirandés menedzselésében is figyelembe kell venni, azaz a mirandai 

aktivisták kezdeményezéseit széles körrel kell megismertetni. Kovács szerint a szociális 

hálózatok vizsgálatába a médiumok, (nyelv)politika, szabályozások szerepét is be kell vonni 

(2010: 15). Sallabank emeli ki a társadalmi kapcsolatok egy lehetséges kihasználását a 

revitalizációban: az általa vizsgált nyelvi közösségben (a csatorna-szigeteki Guernsey lakosai) 

a nyelvmegtartás érdekében mentorprogram indult. Ebben a nyelvtanulók egy L1-beszélőt 

kapnak segítőül (Sallabank 2010: 197). 
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7. Elvándorlási és nyelvcsere-motivációk a mirandai közösségben 

A revitalizációs programoknak tehát jobban meg kellene szólítaniuk a fiatalokat. Azonban ez 

csak akkor lehet sikeres, ha pontosabban feltárjuk e korosztály nyelvhasználatát és ezzel 

kapcsolatos motivációit. Érdekes módon a nyelvcseréről, kétnyelvűségről szóló irodalom 

általában csak elszórtan említi meg az ifjúság szerepét a beszélőközösségekben. A konkrét 

nyelvek vitalitását vizsgáló tanulmányok természetesen fontos változóként tárgyalják az 

életkort, de többet kellene foglalkozni a kisebbségi fiatalság nyelvi döntéseivel. Pedig az ifjú 

generációk nyelvválasztása, identitástudata és attitűdjei meghatározóak egy nyelv fennmaradása 

szempontjából (vö. Crystal 2000, Fishman 1991).  

A mirandés-portugál nyelvcsere, úgy tűnik, generációs változás (Borbély 2014: 197). 

Ahogyan már említettem, Merlan látszólagosidő-vizsgálatai szerint a 10-17 éves mirandaiak 

kompetenciája messze elmarad az idősebbekétől (Merlan 2009: 249). A jó és nagyon jó 

nyelvtudással rendelkezők száma korcsoportonként nő, és a legfiatalabb mirandés-domináns 

beszélők jelentős része 45 évnél idősebb (Merlan 2009: 242). Azaz, a fiatalok elsődleges, 

természetes kódja egyre inkább a portugál, és a diglosszia sem stabil. Míg az idősebbek 21%-

ának kizárólagos nyelve a mirandés, addig a diákok 99,3%-a a portugált tartja (egyik) fő 

nyelvének, és közülük csak 41% vallja magát bi- vagy trilingvisnek (Merlan 2009: 299-306).  

A mirandés használati gyakorisága is csökken. Ezt támasztja alá az a kutatásom is, 

amelyben 43, mirandaiul tanuló felső tagozatos és középiskolás diákot kérdeztem (többek 

között) nyelvválasztásukról. Szembetűnő, hogy 35%-uk (n=15) az iskolán kívül egyáltalán nem 

használja a nyelvet. Azoknak, akik nem csak a tanórákon beszélnek mirandaiul (n=28), a fele a 

szüleivel (is) használja, 64% ezen a nyelven beszél az idősebb szomszédokkal, ismerősökkel, 

és és 82%-uk kommunikál a nagyszüleivel mirandaiul vagy két nyelven. A mirandést a 

legkevesebben a testvérükkel használják: az adatközlő diákok 64%-a portugálul kommunikál a 

vele egy generációba tartozó testvérével. A mirandaiul szintén tanuló és/vagy beszélő iskola- és 

osztálytársakkal a 43 diák közül csak 12, azaz a válaszadók 28%-a beszél. Azok, akik a portugált 

használják gyermek/fiatal beszédpartnerükkel, nyelvválasztásukat így indokolták: „vannak 

osztálytársaim, akik nem szeretik a nyelvet”, „jobban szeretem a portugált”, „nem jön a számra 

a mirandés”, „a portugál könnyebb”, „mert a társaim nem tudnak olyan jól mirandaiul”, 

„szégyellem a mirandést”, „nem szokás”. Döntő szerepű lehet, hogy egyik diák sem álmodik, 
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számol fejben, vagy éppen szitkozódik mirandaiul, nem szól ezen a nyelven állatokhoz: ez 

nyilvánvaló jele a portugál dominanciájának.  

A revitalizáció kulcsa abban áll, hogy fel kell tárni a mirandés térvesztésének okait. A 

beszélőközösségre általában jellemző tényezők bizonyára a fiatalok motivációit is nagyban 

meghatározzák. A modernizáció a nagy nyelveknek kedvez: az ifjúság nagy részének 

természetes közege az internet, a média. A gazdasági megfontolások is bizonyára lényegesek 

ebben a csoportban. A fiatalok nem motiváltak a helyi nyelv elsajátítására, ha az nem biztosítja 

megélhetésüket, továbbtanulásukat, ellenben az angol (és Mirandában a spanyol) tanulásában 

érdekeltek (Grenoble‒Whaley 2006: 24). Ez egybecseng az elvándorolt felnőttek adataival. 

Rákérdeztem, hogy az esetleges visszaköltözésük hogyan befolyásolná életük bizonyos 

területeit. A karrierre gyakorolt hatás 48% szerint negatív, 26% szerint semleges, 36% szerint 

pozitív volna, ellenben a nyugalmukra (87%) és a családi életükre nézve (68%) pozitív 

következményekkel járna. Az adatközlők az elvándorlás mellett egyöntetűen a jobb megélhetés 

miatt döntöttek, és a mirandai élet nehézségeivel nyilván a fiatalok is tisztában vannak. Talán 

körükben még kevésbé számítanak a mérleg másik serpenyőjében álló tényezők (család, 

nyugodt élet). 

A nagyszülők nagy szerepet játszanak a mirandés használatában, ők a terepmunkám 

tanulságai szerint meg is követelik a mirandés használatát. A szülők többsége pedig inkább a 

portugált részesíti előnyben, gyermekei boldogulása miatt (Gal 2002a: 167, Merlan 2009: 310). 

A mirandai iskolaigazgató szerint máig sok apa-anya véli úgy, hogy a mirandés „nem tesz jót” 

a gyermekek portugáltudásának. Egyébként az iskola is, bár már kínál mirandéstanulási 

lehetőséget, a portugál hegemóniáját szilárdítja meg. Elő sem fordulhat, hogy a diákok 

mirandaiul tanuljanak: az előmenetelt az államnyelv szóbeli-írásbeli ismerete biztosítja 

(Hamers‒Blanc 2004: 318-320). Azonban a fiatalok már a mirandésnek egy nagyobb presztízsű 

korszakába „születtek bele”, különféle revitalizációs programok közegében sajátították el többé-

kevésbé a mirandést. (A helyi ifjúságnak, a becslések szerint, fele beszéli a nyelvet valamilyen 

szinten, Merlan 2009: 306.) Ha pedig a nyelvi tervezés erőfeszítései nem változtattak érdemben 

a nyelvcsere ütemén, akkor felmerül a kérdés: vajon hatékonyak-e, eléggé széles körűek-e ezek 

a programok. Crystal szerint, minél fiatalabb egy beszélőközösség, annál több sikert 

remélhetünk a revitalizációtól (2000: 17). Sajnos, a mirandai egy elöregedő társadalom, de 

mégis figyelni kell a gyermekek nyelvelsajátítására. A kisgyermekek nyelvhasználatára az 
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elsődleges szocializációs közeg (család) van a legnagyobb hatással, míg a kamaszok nyelvi 

döntéseit már a kortárscsoport, az iskolai közeg és a pályaválasztás befolyásolják (Crystal 2000: 

18). 

Maitz Péter (2005, 2008) veti fel, hogy a nyelvcsere behaviorista, szociológiai indítattású, 

külső hatásokhoz egyértelmű választ társító felfogása helyett a jelenség szociálpszichológiai 

megközelítése az individuumra koncentrál: az egyén attitűdjeiből indul ki. Maitz szerint „a 

nyelvi attitűdökről (…) elmondható, hogy ténylegesen irányítják a nyelvi viselkedést, például a 

nyelvválasztást” (Maitz 2008: 165), ezért vizsgálatukkal előrejelezhető a viselkedés (Ajzen 

1991: 180). Hozzáteszi azt is, hogy a nyelvválasztás néha nem a hozzáállást tükrözi, azzal 

ellentétes is lehet. Ezt a látszólagos ellentmondást a tervezett viselkedés elmélete oldja fel. 

Ennek a zárt szociálpszichológiai viselkedésmodellnek az előnye a koherencia és a véges számú 

változó alkalmazása (Maitz 2008: 166, Ajzen 1991: 180). E szerint az elmélet szerint az emberi 

társas viselkedést az egyén intenciói irányítják, amit pedig három tényező határoz meg: az adott 

viselkedéssel szembeni attitűdök, a szubjektív norma, azaz a viselkedés teljesítésére vonatkozó 

késztetések vagy nyomás és az észlelt viselkedési kontroll. Utóbbi „az egyén által tervezett 

viselkedés teljesítésének várható, illetve észlelt könnyűsége vagy éppen nehézsége” (Maitz 

2008: 167). A szubjektív normát az egyén számára releváns személyektől származó normatív 

vélemények és az egyén saját motivációja befolyásolja. Így a nyelvcserét egy egyéni döntéseken 

alapuló társas viselkedési formának tekinthetjük (Maitz 2008: 167). Maitz az intenciók szerepét 

úgy magyarázza, hogy „egy beszélő akkor és csak akkor esik át a nyelvcserén (…), amennyiben 

ez szándékában áll” (Maitz 2008: 168). Szerinte az egyén akkor adja fel nyelvét, ha szerinte ez 

pozitív következményekkel jár számára: ekkor a nyelvcserével és a domináns nyelvvel 

szembeni attitűdje pozitív. Ezt erősíti a szubjektív norma: az illető számára releváns személyek 

is kívánatosnak tartják a váltást, és az egyén is úgy ítéli meg, hogy a tervezett viselkedés nem 

ütközik majd nagyobb akadályokba (észlelt viselkedési kontroll). 

A mirandaiak esetében talán kevésbé tudatos döntések sorozata vezet el a nyelvcseréhez. 

Ezt arra alapozom, hogy (legalábbis a 25 éven felüliek) általában pozitív attitűdökkel 

rendelkeznek. Így mintha csak a „körülmények” késztetnék őket a mirandés feladására. Ennek 

a benyomásnak a pontosítására attitűdfelmérést végeztem a diákok körében is, és arra is 

rákérdeztem, hogy az adatközlők tervezik-e az elvándorlást, milyen nyelvek használatát érzik 

fontosnak a jövőjük szempontjából. 
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A diákok körében végzett attitűdfelmérésemben (35. ábra) négy pozitív és négy negatív 

állítást fogalmaztam meg, lehetőleg a kamaszok nyelvváltozatában, és az iskolai 

osztályzatokhoz hasonlóan egytől ötig kellett jelölniük, mennyire értenek egyet ezekkel. Az első 

mondat ez volt: „A mirandésnek szép hangzása van.”. Ez a gyakran használt állítás alkalmas a 

nyelvvel kapcsolatos általános viszonyulás felmérésére. A mirandai diákok átlagértéke igen jó, 

4,55 lett. A következő mondat így szólt: „A mirandést sosem szabad elfelejtenünk”. Értékelése 

a nyelvmegtartási motivációkkal áll kapcsolatban, indexe 4,44-es lett, ami szintén pozitív 

attitűdökre utal. Hasonlóan jó (4,23-as) átlagot ért el a következő állítás: „Mindig folytatnunk 

kell a nyelv tanulását”. Végül arra is rákérdeztem, hogyan éli meg a tinédzser a mirandés 

használatát: 4,3-as átlagpontszámot kapott az az állítás, hogy „menő dolog” ezt a nyelvet 

beszélni. A negatív mondatok (a mirandés elmaradott nyelv, haszontalan nyelv, a hangzása 

„ciki”, ismerete rossz hatással van a portugáltudásra) 2 és 3 közötti egyetértési indexet kaptak. 

Azaz a tanulók attitűdjei általában pozitívak, de némi bizonytalanság érezhető abban a 

kérdésben, hogy a mirandés nem jelent-e hátrányt a karrier szempontjából. 

A nyitott kérdéseimre is pozitív válaszok érkeztek. Például arra voltam kíváncsi, hogy a 

diákok miért használják, tanulják a nyelvet. Az iskolai tanulás a diákok 86%-ának saját ötlete 

volt, és csak hat gyermeket bírtak rá a szülei, nagyszülei. Természetesen a nyelvtanulás és a 

nyelvhasználat (ahogyan a fentiekből is kiderült) nem esnek egybe: aki tanulja, nem feltétlenül 

használja a nyelvet. A motivációk erőssége vonatkozhat pusztán a tanórák sikerére, a tanár 

személyiségére. Azért, hogy pontosabban lássam a nyelvhasználati motivációkat, arra is 

rákérdeztem, hogy az adatközlő a jövőben akarja-e használni a mirandést. 39-en, azaz a 

megkérdezett diákok 90%-a a tanulmányai befejezése után is szeretne lehetőséget találni a 

mirandés gyakorlására, mert: „szeretem”, „ez a kultúránk”, „fontosak a hagyományaink”, 

„büszkeség kérdése”, „könnyű és szórakoztató”, „legalább még egy nyelvet tudok”. (Négyen 

azért nem szeretnének tovább foglalkozni a mirandéssel, mert „rontja a portugáltudásukat”.) 

Tehát általánosítva: a diákok szándéka a nyelvmegtartás. Bár a portugállal, azaz a nyelvcsere 

lehetséges „célnyelvével” szembeni attitűdjeik pozitívak (37 diák, azaz 86% nevezte szépnek), 

ez nem jelenti azt, hogy a mirandéssel szemben tartanák vonzóbbnak. A célszerűség terén 

egyértelműbb a két nyelv viszonya: 20 tanuló nevezte hasznosabbnak a portugált (hatan nem 

tudtak dönteni, így ez a válaszadók 54%-a). Azaz, bár a tervezett viselkedés elmélete szerint a 

domináns nyelv, valamint a nyelvcsere iránti pozitív attitűdök korrelálnak egymással (vö. Maitz 
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2008: 168), a mirandai vizsgálat nem ezt mutatja. Sőt, korábban bemutattam, hogy a portugál 

iránt még kicsit negatívabb is a mirandaiak viszonyulása. Az elmélet következő eleme, a 

szubjektív norma nehezen általánosítható a mirandai közösségben. Nem mondhatjuk ki, hogy a 

mirandai fiataloknak fontos vonatkoztatási pontok (a szülők és a tanárok) a nyelvcserét 

támogatnák. A szülők közül sokan valóban a portugál és más domináns nyelvek elsajátítását 

tartják fontosnak, de az aktivisták, híres értelmiségiek és a sikeres vállalkozók is hatást 

gyakorolhatnak a gyermekek döntéseire. Ami az észlelt viselkedési kontrollt illeti, a nyelvcsere 

nem jár nagy erőfeszítésekkel a mirandaiak számára, hiszen a fiatalok 100%-a beszéli már a 

portugált. A tervezett viselkedés elméletének nagy haszna a konkrét vizsgálatban, hogy rámutat: 

a nyelvcsere fontos előmozdítója az észlelt viselkedési kontroll. Az elmélet segítségével a 

portugál és a mirandés strukturális hasonlóságait mint a nyelvcsere egy fontos tényezőjét 

elméleti síkon ragadhatjuk meg. 

A nyelvcserével kapcsolatos attitűdök közül a migrációs szándékot is vizsgáltam, mivel a 

fiatalok elvándorlása a Mirandát érintő legsúlyosabb demográfiai problémák egyike. Ráadásul 

a migráció csökkenti a nyelvmegtartás esélyeit (bár már említettem, hogy az idősebb mirandaiak 

körében még javíthatja is). A hajlandóság természetesen nem azonos a tényleges elköltözéssel, 

és még maga a szándék is változhat, akár banális okokból is (Gödri-Kiss 2009). Azonban az 

szembetűnő, hogy a válaszadó diákok 53%-a tervezi, hogy hosszabb-rövidebb időre elhagyja 

Mirandát. Egy diák kivételével, aki nem itt született, mindenki a jobb tanulási, megélhetési 

lehetőségeket nevezte meg a migráció feltételezett hatásaként. Ez egyértelműen arra utal, hogy 

bár a diákoknak pozitív attitűdjeik vannak a nyelvmegtartással szemben, a külső körülmények 

felülírhatják szándékaikat. A diákok tisztában vannak a nyelvcsere gazdasági kényszerével, 

mivel arra a kérdésre, hogy a magas fizetéshez milyen nyelvekre lesz szükségük, 93%-uk a 

portugált, az angolt, a franciát, a spanyolt, stb. nevezte meg (3 diák nem tudott választ adni). 

Mivel nehezen találnak beszédpartnert a kortársaik között, még Low nyelvként, a szóbeliségben, 

informális színtereken is nehéz megtartaniuk a mirandést. Érdekes, hogy ennek (látszólag?) 

ellentmondanak az utolsó item eredményei. A kérdőív zárásaként arra kértem a diákokat, írják 

le, vajon beszéli-e majd valaki a mirandést akkor, amikor ők nagyszülők lesznek. 32 diák 

igennel válaszolt. Azonban, amikor azt kérdeztem, hogy ők maguk felnőttként kivel fogják majd 

beszélni a nyelvet, 12 fő csak az idősebb generációkra gondolt (szülők, nagyszülők, falubeliek), 

11 fő a leendő gyermekeit nevezte meg, és 11-en nem tudtak válaszolni. Két diák írta csak azt, 
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hogy a saját generációjának tagjaival fog mirandaiul beszélni. A kérdésre heten adtak 

pesszimista választ, ők alacsony vitalitásúnak tartják a nyelvet: „Szerintem nem is fogom 

használni, mert talán már nem is fog létezni.”, „Szinte senkivel, mert a fiatalok már kezdik 

elfelejteni”. Ha az adatokat úgy értelmezzük, hogy mindössze 11 fő szerint lesz majd mód 

használni a mirandést a nála ifjabb nemzedékekkel, akkor a mirandés észlelt vitalitása igen 

alacsony, a fiatalok jövőképe a nyelvől nem túl derűs. 

A felmérésből kiderült tehát, hogy a gyermekek attitűdjei a felnőttekéhez hasonlóan 

pozitívak, a csoportlojalitásuk erős, de a nyelvi kompetenciáik nem túl stabilak, és a gazdasági, 

demográfiai tendenciák sem a nyelvmegtartásuk irányában hatnak. A kutatás elméleti hozadéka, 

hogy a tervezett viselkedés elmélete nem magyarázza a mirandés helyzetét, inkább egy komplex 

nyelvökológiai rendszerben lehet feltárni a visszaszorulás okait (vö. Bartha 1996). Azonban az 

észlelt viselkedési kontroll fontos magyarázó erejű komponens az egyébként szociológiai 

alapokon megragadható folyamatban. A revitalizáció feladata tehát igen nehéz, azonban nem 

reménytelen. A diákok generációja még fogékony lehet a családi és iskolai szocializációra, és 

pozitív hozzáállásuk, érzelmi kötelékeik jó alapot adhatnak a revitalizációnak, amiben az oktatás 

játszhatja a legfőbb szerepet.  
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8. Oktatás 

8.1. Bevezető. Kisebbségi nyelvek és az oktatás 

Az oktatásnak jelentős szerepe van a nyelvek életében. A kisebbségi közösségek tanulási és 

anyanyelv-megtartási lehetőségeiben gyakran tükröződnek anyaországuk társadalmi, politikai 

erőviszonyai és a nyelvideológiái (Hornberger 1996: 449, Skutnabb-Kangas 2000: X, Hamers‒

Blanc 2004: 324-349). Máig gyakori, hogy az állam a hivatalos nyelvétől eltérő kódokat 

beszélőkkel szemben csak az asszimilációt tartja lehetséges oktatási stratégiának. A kisebb 

etnolingvisztikai csoportoknak pedig gyakran nincsenek megfelelő anyagi forrásaik, hogy saját 

oktatási intézményeket vagy programokat hozzanak létre (García et al. 2006: 12). A kisebbségi 

gyermekek így az iskolában találkoznak először azokkal a tényezőkkel, amelyek 

veszélyeztetetté tették a nyelvüket (Crystal 2000: 137), „az oktatás megszilárdítja bizonyos 

nyelvek és kultúrák relatív fontosságának a tudatát” (Skutnabb-Kangas 1997: 2). Az oktatás, 

felerősítve a kisebbségi nyelveknek nem kedvező gazdasági és egyéb hatásokat, hozzájárulhat 

egyes kisebbségi nyelvek eltűnéséhez. Skutnabb-Kangas ezért hangsúlyozza az iskola szerepét, 

felelősségét egy esetleges nyelvi genocídiumban: „a nyelvek elpusztításának, illetve 

elnyomásának egyik leghatékonyabb módszere mindig az oktatás volt” (Skutnabb-Kangas 

1997: 2). Ráadásul a tömegmédia és a formális oktatási rendszerek a „tudatosítási ipar” 

közvetlen ágensei: fenntartják és újratermelik az egyenlőtlen hatalmi viszonyokat (2000: X).  

A társadalmi, politikai, gazdasági erők nyelvoktatásra gyakorolt hatását az utóbbi 

évtizedekben kezdték kutatni (vö. Tollefson 1995). Portugáliában pedig különösen kevés 

vizsgálat készült az iskola nyelvi sokféleségéről. Mivel a portugál oktatás az egy nyelv-egy 

nemzet-egy identitás képét közvetíti (Merlan 2009: 402), csak néhány kísérleti program indult 

a bevándorló kisebbségek iskolai beilleszkedésének segítésére137. Tudomásom szerint az 

ezekben részt vevő, főként Lisszabon környéki intézményekben nem merült fel a portugáltól 

eltérő tanítási nyelvek alkalmazása, de a kutatások legalább felmérik az osztályok 

szociolingvisztikai helyzetét, és formálják az oktatás szereplőinek attitűdjeit. Portugália a 

többnyelvűséghez gyakran kapcsol problémákat (Ruíz 1984, Tsui‒Tollefson 2008: 2).  

Természetesen az oktatásnak pozitív szerepe is lehet a nyelvmegtartásban: segíthet 

megerősíteni a gyermekek nyelvi-kulturális önbizalmát, és fejlesztheti a kisebbségi nyelvi 

                                                 
137 Pl. az ILTEC projektje: http://www.iltec.pt/divling/_pdfs/relatorio_final_divling.pdf vagy 
http://www.grupodelinguas.com/PDF/Presentacion3.pdf  
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kompetenciákat. „A támogató jogi keretek, legfőképpen pedig a kisebbség nyelvén folyó oktatás 

alappillére lehet a nyelvmegőrzésnek” (Bartha 2003: 62). Az iskola egyike a legdominánsabb 

tereknek, ahol fejleszteni lehet a fiatalok kompetenciáját (Spolsky 2004: 46). Az utóbbi 

évtizedekben egyre több oktatási intézmény vállal szerepet a nyelvi diverzitás megőrzésében a 

két-és többnyelvű programok bevezetésével. Így a nyelvoktatásban mára már nem csak a 

világnyelvek kapnak helyet (Szépe 2001: 23). Ettől függetlenül Portugáliában az elit 

kétnyelvűség a bilingvizmus elérendő, széles körben preferált formája, míg a népi kétnyelvűség 

máig sok problémát vet fel (vö. Skutnabb-Kangas 1981). Tehát ott nehezen valósulhatna meg 

Skutnabb-Kangas alapelve: „Az integrált Európában szükséges, hogy a legtöbb gyermek 

többnyelvűvé váljon. Jelenleg is sok gyermek többnyelvű, de nem az oktatási rendszerek 

vezethetnek ehhez. Ezért szükség van egy olyan politikára, amelynek eredményeként mind a 

kisebbségi, mind a többségi gyermekek magas szintű többnyelvű beszélőkké váljanak. Az 

oktatási nyelvhasználati döntések fontosak ebben.” (1996: 176). 

8.2. Emberi jogok, oktatási jogok 

A nyelvi tervezés dilemmája, hogyan képzelhetjük el a többféleségre épülő iskolát, amely 

kompenzálja a kisebbségek hátrányait (García et al. 2006: 4). Sok nyelvész, kisebbségi 

oktatással foglalkozó szakember hirdeti az anyanyelvi iskoláztatás jogát, de a „tisztán jogi” 

nézőpont már kevésbé egyértelmű (de Varennes 2008: 121). Mintha a nyelvi, kulturális jogok 

más emberi jogok mögé szorulnának (Skutnabb-Kangas 1998a: 15). Jól mutatja ezt, hogy az 

oktatási/nyelvi jogi szövegekben gyakoriak a ha indokolt, lehetőleg, ha elég igény van rá 

formulák. (Vö. Hamers‒Blanc 2004: 320: „a közösség mérete sokszor túl kicsi, hogy indokolja 

az anyanyelvi oktatást”). De Varennes (2008) a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai 

Kartáját említi példaként, amely szintén tartalmaz hasonló megszorításokat. Például a 

nyelvvédelmi lehetőségek felsorolása után az a kitétel következik, hogy az aláíró államok „a 

fenti […] intézkedések valamelyikét legalább azokra a tanulókra alkalmazzák, akik kívánják, 

vagy adott esetben, akiknek családja kívánja, és létszáma elegendőnek minősül” (8. cikk a., b., 

c. részek iv. pontja). De Varennes kiemeli: így a kisebbségek puszta jelenléte nem elég ok ahhoz, 

hogy nyelvüket egy iskolában oktassák (de Varennes 2008: 128). Ez tolerálható néhány 

gyakorlati szempontból nézve, de az aggasztó, hogy a kisebbségek oktatási helyzete, végső 

soron a sorsuk sokszor teljes mértékben az anyaállamoktól függ. Ez pedig hosszú távon az 
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államnyelv egyeduralmához, a kisebbségek asszimilálódásához vezet. Így egy ország hiába 

támogat egy nyelvet, ha a használatának lehetőségeit korlátozza (Tsui‒Tollefson 2008: 6-7).  

Diszkurzív szempontból nézve a nemzetközi dokumentumokat, szembetűnő, hogy más 

területeken nem ilyen „puha” jogszabályok születnek. A másfajta egyezmények, előírások 

általában kötelező intézkedéseket, szabályokat tartalmaznak, míg a nyelvi, oktatási jogok 

dokumentumai lehetőleg betartandó elveket rögzítenek. Pedig az ENSZ Gyermekjogi 

Egyezményének alapvetése leszögezi: „A szociális védelem köz- és magánintézményei, a 

bíróságok, a közigazgatási hatóságok és a törvényhozó szervek minden, a gyermeket érintő 

döntésükben a gyermek mindenek felett álló érdekét veszik figyelembe elsősorban.” (3. cikk 1. 

pont) Ha pedig a kutatások szerint a gyermekek javát kognitív-társas fejlődésük szempontjából 

az anyanyelvi iskoláztatás szolgálná (Baker 2001, Lanstyák 2005, stb.), akkor annak hiánya egy 

alapvető emberi jog megsértésének számít. Továbbgondolva: ha maguk a kisebbségeket védő 

oktatási egyezmények, jogszabályok is csak lehetőségnek tekintik a gyermekek érdekeinek 

védelmét, akkor ezzel már szövegükben ellentmondanak egy alapvető nemzetközi emberi jogi 

elvnek. A legfontosabb nyelvi jogok ma még hiányoznak az emberi jogi dokumentumokból 

(Skutnabb-Kangas 1988: 16), ezért Skutnabb-Kangas szorgalmazza, hogy létrejöjjön a 

Gyermekek Emberi Jogainak Nyilatkozata (1988: 19). A nyilatkozatnak három fő pontja lenne: 

1. Minden gyermeknek joga van pozitívan viszonyulni az anyanyelvéhez, amit az 

intézményeknek el kell fogadniuk. 

2. Minden gyermeknek joga van az anyanyelvét teljes körűen megtanulni. 

3. Minden gyermeknek joga van megválasztani, hogy mikor kívánja használni az anyanyelvét 

minden nem hivatalos szituációban. 

Portugáliában a kisebbségek igen kevés figyelmet élveznek az oktatás terén. Mivel az 

állam nem írta alá a Kartát, a mirandaiak számára fontos hivatkozási pont lehet a Nemzeti 

Kisebbségek Oktatási Jogairól szóló hágai Ajánlások (1996). Ez a dokumentum a kisebbségi 

oktatási jogok tartalmát kívánja szabályozni, a normákat az EBESZ Nemzeti Kisebbségek 

Főbiztosa pedig számon is kérheti az államokon (Skutnabb-Kangas 1998a: 15). Eszerint a 

kisebbségeknek joguk van saját oktatási intézményeket üzemeltetni, amit az állami költségvetés 

is finanszírozhat (de nem kötelezően). A dokumentum hangsúlyozza az iskoláskor előtti 

anyanyelvi nevelés fontosságát, és rögzíti, hogy az alapfokú oktatásban is kedvezőbb a 
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kisebbségi nyelvet választani. A további szinteken is lehetőséget kell teremteni az anyanyelv 

használatára, ha erre igény van, és az ajánlás a tanárképzést, tantervfejlesztést is szorgalmazza.  

Az oktatásban alkalmazott megkülönböztetés ellen már az ENSZ Nevelésügyi, 

Tudományos és Kulturális Szervezete által 1960-ban készített egyezmény is kiállt. Az 5. cikk 

így szól: „el kell ismerni a nemzeti kisebbségek jogát saját oktatási tevékenységük folytatására, 

beleértve az iskolák fenntartását is, valamint –az illető állam politikájától függően– saját 

nyelvük használatát vagy oktatását” (Majtényi 2003). A Polgári Jogok Nemzetközi 

Egyezségokmánya 1966(76) is kimondja: „Olyan államokban, ahol etnikai, vallási vagy nyelvi 

kisebbségek élnek, az ilyen kisebbségekhez tartozó személyektől nem lehet megtagadni azt a 

jogot, hogy csoportjuk más tagjaival együttesen saját kultúrájuk legyen (…), hogy saját 

nyelvüket használják. Az 1992-es ENSZ Deklaráció a nemzeti, etnikai, vallási, nyelvi 

kisebbségek jogairól pedig ezt tartalmazza (4.3. pont): „Az államoknak megfelelő 

intézkedéseket kell tenniük, hogy a kisebbségekhez tartozó személyeknek megfelelő alkalmuk 

legyen az anyanyelvük tanulására, és arra, hogy anyanyelvükön iskolázzák őket.” (idézi Tsui‒

Tollefson 2008: 6). Az ENSZ Kisebbségi Kézikönyvében (2004: 18) pedig ez olvasható: „A 

kisebbségek identitásának védelmére vonatkozó kötelezettségek megszegését jelentené, ha 

megtagadnák tőlük saját nyelvük megtanulásának vagy az anyanyelvi oktatásnak a lehetőségét.” 

A mirandaiak számára nehézség, hogy a fenti egyezmények általában nemzeti 

kisebbségekre vonatkoznak, Portugália viszont nem ismeri el, hogy a területén nemzeti 

kisebbségek élnének. Ezért nem érvényesülnek a Keretegyezményben foglaltak sem, pedig azt 

az állam elfogadta, így be kellene tartania, a mirandai közösség pedig hivatkozhatna ezekre. A 

Keretegyezmény is elismeri a kisebbségi identitás, kultúra, nyelv megőrzésének jogát (5. cikk 

1.), az oktatáshoz való jogot (12. cikk 3.), a saját oktatási intézmények létesítésének jogát (13. 

cikk). Az aláíró államoknak elvben azt is biztosítaniuk kell(ene), hogy a kisebbségeknek 

lehetőségük legyen nyelvüket megtanulni, és/vagy ezen a nyelven folytatni tanulmányaikat (14. 

cikk 2.). Azonban a dokumentum azzal a megszorítással él, hogy mindezt hagyományosan és 

jelentős számban kisebbségek által lakott területen, megfelelő igény esetén kell biztosítani. 

Az állami stratégiák gyakran csak megengedő szabályokat alkalmaznak, azaz a 

hatóságoknak nem kell nyíltan, konstruktívan tenniük a nyelv(ek) fennmaradásért, a törvények 

csak szimbolikus szerepűek (Fishman‒Fishman 2000: 25). Ilyen a 7/99-es törvényhez 

kapcsolódó 35/99-es rendelet is, amely a mirandés oktatását szabályozza. Az 1. pont kimondja, 
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hogy Miranda megye iskoláiban lehetőség van mirandaiul tanulni a tanterv gazdagításaként, a 

2. pont egy homályos utalást tesz a tanárképzésre és a minőségi követelményekre, és a program 

ellenőrzésére a DREN-t, azaz az északi régió oktatási felügyeletét jelöli ki ˙(ez már megszűnt). 

A 3. pont kötelezi az oktatási minisztériumot és regionális szerveit, hogy a mirandés oktatásához 

technikai és szakmai támogatást nyújtson, ami jelenleg igen limitált segítséget jelent. Tollefson 

és Tsui (2008) szerint gyakori, hogy mély szakadék tátong a nyelvi pluralizmust támogató 

állami diskurzus és a monolingvis gyakorlat között.  

8.3. A mirandés használata az oktatásban 

8.3.1. A mirandai oktatás kontextusa 

Az iskolai két- és többnyelvűséget általában a tantermi nyelvhasználat és a módszerek 

szempontjából szokták leírni, de a makroszintet, azaz a szociokulturális-szociopolitikai közeget 

sem lehet kihagyni. Cenoz a többnyelvű oktatás típusainak kontinuum-modelljét (36. ábra) 

dolgozta ki (2009: 35). Az oktatás szoros kapcsolatban áll a makroszintű (társadalmi, 

szociolingvisztikai) környezeti tényezőkkel, így a beszélők attitűdjeivel, döntéseivel, a nyelv 

státuszával, a média és a nyelvi tájkép kódválasztásával. A mikroszintű körülmények (a szülők, 

testvérek, kortársak, szomszédok nyelvválasztása) és a szociolingvisztikai kontextus mellett a 

közösségben használt kódok nyelvi távolsága is szerepel a modellben (Cenoz 2009: 37). Ez 

kulcsfontosságú a mirandés és a portugál viszonyában. E modell alapján egyértelműen láthatóak 

a mirandés oktatásának nehézségei. Az iskolai kontextus nagyrészt egynyelvű, a megye 

szociolingvisztikai közege portugál-domináns bilingvis. A két kód csekély távolsága a 

nyelvcserét erősíti. A beszélők attitűdjei általában pozitívak, de ami a nyelv státuszát illeti, egy 

kevés tekintéllyel bíró erősen veszélyeztetett nyelvről van szó, a média a használatát nem, csak 

„imázsát” támogatja, a nyelvi tájkép szegényes. A diákok pozitív attitűdjei ellenére a 

kortárscsoport inkább a nyelvcsere felé húzza a diákokat.  

8.3.2. A mirandai modell kialakulása 

8.3.2.1. Közoktatás 

Ilyen körülmények között érthető, hogy a mirandai programnak nagyon sok sérülékeny pontja 

van. Bár a közösség már 1982-ben megpróbálta elérni, a mirandés iskolai oktatása csak az 

1986/87-es tanévben indult meg. Az oktatási minisztérium azzal az indokkal utasították el, hogy 

„törvényileg nem lehetséges a tantervben nem szereplő tárgy oktatása” (Raposo 2000: 100). 

1985 szeptemberében egy új kérvény, amit António Maria Mourinho írt (Ferreira 2005: 5), 
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sikerrel járt. Az oktatási államtitkár engedélyezte, hogy a mirandést fakultatív tárgyként az 5.-

6. évfolyamon (tehát csak két évig) heti két órában oktathassák (Raposo 2000: 100). 

A 2002/2003-as tanévig évente átlagosan 30 diák tanulta a nyelvet. A programnak nagyon 

sok achillesi pontja van: az oktatás kis óraszámban, választható tárgyként, tankönyvek nélkül 

működik (Ferreira 2005: 6). Amadeu Ferreira a CIEMEN által kiadott nyelvi jogi kötetben is 

hasonlóan írt: [a mirandéstanulás] „érdekes, de nem fontos”, „anélkül, hogy a tanterv részévé 

válna, a mirandés csak elszenvedi a nehézségeket: a nagyon rossz időpontok, a minimális 

óraszám teljesen értéktelenné teszik a diákok erőfeszítését, és az intézményi lekezelés szintén 

egy burkolt felhívás, hogy a diákok ne tiszteljék a nyelvet” (2003b). Szerinte mindez megsérti 

mind a 7/99-es törvényt, mind az alkotmányt. Jogi úton máig nem történt előrelépés, hanem egy 

2001-es javaslat (Ferreira 2005: 7) hatására 2003 őszétől részlegesen, majd a 2004/05-ös 

tanévtől mindhárom ciklusra, valamint az óvodára és a középiskolára kiterjesztve indult meg a 

mirandés oktatása, és Miranda do Douro mellett Sendim, valamint Palaçoulo iskolájában is 

tanítani kezdték a nyelvet. (Innentől kezdve már csak heti egy órában.) A fenti problémák tehát 

továbbra is fennállnak. 

A közoktatásban mirandést tanuló gyermekek száma (37. ábra), ahogyan a grafikon 

mutatja, egyre nő. Azonban a tagozatok szerinti bontás (38. ábra) megmutatja, hogy a nyelv 

népszerűsége relatív. Az óvodában és az első ciklusban (alsó tagozat) a helyi diákság mintegy 

2/3-a beiratkozik a kurzusra (iskolaigazgató szóbeli közlése, vö. Raposo 2000: 103), de a 

felsőbb évfolyamokban egyre kevesebben folytatják a nyelvtanulást. Ennek az az oka, hogy az 

idősebb diákok a magasabb óraterhelés és a közelgő érettségi vizsga miatt a „fontosabb” 

tantárgyakra összpontosítanak. Vagyis, ahogyan sok kisebbségi nyelv esetében előfordul, a 

mirandés az iskolában is a praktikus megfontolások miatt szorul vissza. Ez újabb példa arra, 

hogy a nyelvi magatartás is profitvezérelt magatartás” (Kontra 2010: 21). Ez pedig tovább 

erősíti a folklórjelleget: a mirandés a játék nyelve, szemben a „komoly” feladatokhoz szükséges 

portugállal. 

A mirandésoktatás másik gyenge pontja a tanórák beosztása. A mirandésóra a lehető 

legrosszabb időben, pénteken az utolsó 45 vagy 90 percben kap helyet, amikor a gyermekek 

már fáradtak, demotiváltak (Ferreira 2005: 5, Merlan 2009: 402, Mendes év n.). Érdekes, hogy 

az iskolaigazgató szerint ez nincs így, de az általa rendelkezésemre bocsátott órarendekből (39. 

ábra) látszik, hogy a mirandésórák valóban kedvezőtlen időpontokban kezdődnek. Különösen 



186 
 

felső tagozatban és a középiskolában. A helyzet pontosabb megítéléséhez tartozik, hogy 

Portugália iskoláiban délelőtt és délután is vannak tanórák. (Az alsó tagozatosok, mivel jobbára 

csak délelőtt vannak óráik, mirandést is délelőtt tanulnak.) A felső tagozatosok közül a 2013/14-

es tanévben a 8/b osztálynak kezdődött a legkorábban, (pénteken!) 14 órakor a mirandés, a 

legtöbb diáknak pedig a 16:40-17:25-ig tartó sávban tartják az órát. Még ha egy portugál 

diáknak egy magyarhoz képest egy tanítási napon kevesebb tárgyra kell is figyelnie, vagy ha az 

ebédidőben lehetősége is van pihenni, a délutáni tanulás nem túl népszerű. Az iskola-

összevonások szintén nehézséget jelentenek. Régebben Sendim és Palaçoulo mellett Paradela-

ban is volt elemi iskola (Martins 1997), ma pedig csak Sendim és Miranda intézményei 

maradtak meg. Így a még falvakban lakó, így a mirandéssel még szorosabb kontaktust fenntartó 

kevés gyermeknek is portugál-domináns településekre kell járniuk. 

8.3.2.2. Felsőoktatás, felnőttképzés 

2000 óta, főként Amadeu Ferreira kezdeményezésére, Lisszabon és vidéki nagyvárosok 

kulturális intézeteiben és egyetemein indult meg néhány mirandéskurzus. Ezek általában pár 

hétig tartottak, zömmel nyári egyetemek részeként, esetleg nyelvészeti vagy kulturális 

antropológiai tanegységek keretében működtek, melyeken általában a diaszpóra tagjai vettek 

részt (Mendes év n.). Sajnos, statisztika csak 2004-ig készült ezekről (bár azóta kevesebb 

tanfolyam is indult). Úgy tudni, 2000 és 2004 között összesen 188 hallgató tanult a kurzusokon. 

Jelenleg az önkormányzat szervez nyári tanfolyamokat évente néhány tíz főnek.  

8.3.2.3. E-learning 

A mirandaiak nem használják ki a modern technológiákat a nyelvhasználati, nyelvtanulási 

lehetőségek szélesítésére. 2000 után még nagy lendülettel szerveződtek online kurzusok, 

például a sendim.net oldalon egy fórum keretében. A Byki nyelvoktató szoftvernek is lett 

mirandés változata, de a kísérletek a kezdeti lelkesedés után, leginkább a szervezők személyes 

nehézségei miatt, elhaltak. A tanulók, akik közül többeket megkerestem, általában időhiány 

miatt hagyták félbe a nyelvtanulást. 

8.3.3. A mirandésoktatás mérlege 

A mirandéstanítás 30 éves története alatt közel ezren jártak különféle nyelvórákra (Mendes év 

n.), nyolc tanár oktatta már a mirandést, közülük hárman a közoktatásban. Az állami 

intézményekben az óvodától a 12. osztályig heti egy, az alsó tagozatban időnként heti két óra 

áll rendelkezésre. A tanárok anyanyelvi beszélők, de speciális képzést nem végeztek, hiszen 
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nincs is ilyen. Ők általában portugáltanári diplomát szereztek, a felnőtteknek szóló kurzusokon 

pedig a geográfustól a jogászig igen eltérő tudományos háttérrel bíró, de mirandaiul kiválóan 

tudó értelmiségiek tanítanak, akik a nyelvi tervezésben is részt vesznek. Néhányuk az írásbeli 

készségeik fejlesztésére nyelvkurzuson vett részt, mielőtt tanítani kezdett volna. 

Szakmódszertani képzettségük hiánya nehézség, de nem hátrány. A tanárok minden szinten, 

oktatási formában maguk összeállította tananyagokat használnak, de (vagy éppen ezért) óráik 

színvonalára nem lehet panasz. Siker az is, hogy a diákok szeretik tanulni a nyelvet.  

„Szerintem jó dolog egy olyan nyelvet tanulni, ami az én földem kultúrájának része.” /16 éves, 

fiú/ 

„Büszke vagyok a régiómra.” /13 és 14 éves, lányok/ 

„Szórakoztató dolog mirandaiul tanulni.” /14 éves, lány/ 

„Megtanulom, mert szinte mindenki beszéli.” /15 éves, lány/ 

„Azért kezdtem el tanulni, mert aranyosnak tartom.” /12 éves, lány/ 

„Azért tanulom, mert ezt a nyelvet beszélték az elődeink a régióban.” /13 éves, lány/ 

„Nem szeretném elfelejteni a szülőföldem kultúráját.” /14 éves, fiú/ 

A program óriási gyengesége, hogy nincsenek tankönyvek, iskolai nyelvtanok, ami más 

esetekben elképzelhetetlen. Az oktatáshoz felhasználható egy képes szótár (Las mies purmeiras 

palabras an mirandés), néhány mesekönyv, képregény, és a La Gameta antológiák. Minden 

mást a tanárok állítanak elő csekély szabadidejükben. Meg kell jegyezni: a „hagyományos” 

tantárgyak esetében a tanárok nem végeznek ennyi innovációs munkát, a taneszköz-fejlesztés 

általában szakértői csoportok önálló tudományos tevékenységének körében zajlik. Mégis, a 

mirandés anyagok színvonalasak. A tanárok kétségtelen tehetsége, motivációja ellenére nem 

elérhető egy mirandésoktatói életpályamodell (vö. Ferreira 2005: 8), és nincsenek szakmai, 

erkölcsi, anyagi ösztönzők számukra. Sőt, a minisztérium a közoktatásban dolgozó három tanár 

szerződését évente újítja meg, ezért a program nagyon sérülékeny. Raposo a tanárképzést, a 

taneszközöket, az összehangolt kutatásokat, irodalmi versenyeket és díjakat, nyári egyetemeket 

hiányolja, és a lakossági felvilágosító kampányok indítását sürgeti (2000: 106). 

8.4. A két- és többnyelvű oktatás modelljei –az adaptálás lehetőségei 

8.4.1. Általános elvek 

García és munkatársai szerint több, mint eleget tudunk arról, hogyan ne szervezzünk kisebbségi 

oktatást (2006: 19), de nincs olyan modell, amely garantáltan sikeres volna. Skutnabb-Kangas 
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(1996: 191) nyolc ajánlást fogalmaz meg, ezek betartása jó eséllyel jelent hatékony 

hozzájárulást a kisebbségi nyelv fenntartásához.  

1. Támogassák (használják fő tannyelvként általános iskolában) azt a nyelvet, amelyet kevésbé 

fognak formális szinten használni. 

2. A vegyes/kevert iskolai csoportok nem szerencsések a többségi nyelv dominanciája miatt. 

3. Az a cél, hogy a többségi gyermekek is többnyelvűek legyenek. 

4. Legyen minden téren kiegyenlítődés a két nyelv között. 

5. Minden tanár legyen többnyelvű. 

6. Az idegen nyelvek tanulása a gyermek anyanyelvén történjen. 

7. Az L1 és az L2 mindenkinek legyen kötelező tantárgy a 12. évfolyamig. 

8. Mindkét nyelv legyen tanítási nyelv az oktatás valamely szakaszában. 

Mindez sok országban utópia volna. A kétnyelvű oktatás célja sokszor valójában a felcserélő 

bilingvizmus. Vagyis, az anyanyelven megkezdődő oktatás néhány éven belül a domináns kód 

kizárólagos használatába megy át, így a program a diákokat a nyelvcserére bírja rá. Az ideális 

esetben, az additív kétnyelvűség kialakítása érdekében az iskola egyaránt használja az 

anyanyelvet és a második nyelvet (García 1996: 408, vö. Kontra 1997). Hozzá kell tenni, hogy 

az irodalom sokszor reflektálatlanul használja az anyanyelv, első nyelv, stb. szavakat. Andersson 

és Boyer (1978) az elsők között mondta ki, hogy a kétnyelvű oktatás fogalmába nem tartoznak 

bele a „nyelvileg sokszínű” iskolák, de az sem, ha csak nyelvórák keretében tanítják a második 

nyelvet. A valóban többnyelvű iskola a kisebbségi nyelvek/diákok elfogadása, megtűrése 

helyett a nyelvek használatát valósítja meg a nyelvi diverzitás megőrzésének jegyében (García 

et al. 2006: 14).  

8.4.2. A kétnyelvű oktatás lehetséges modelljei a mirandai közegben 

Baker (2001) és García (1996) szerint a kétnyelvű oktatásnak (itt a kétnyelvű szó jelentése: ’két 

nyelv az érintett az oktatásban’) három fő típusa van. Az első a kisebbségek egyetlen nyelven 

való tanítása, amely jellemzően (a szegregációs programokat kivéve) a többségi kódon zajlik, 

de a másik nyelv is kap valamilyen csekély szerepet. Ezeknek a befullasztó programoknak az 

eredményeként a diákok L2-domináns, vagy akár L2 monolingvis beszélők lesznek, a 

kisebbségi csoportot pedig az asszimiláció veszélye fenyegeti. A gyenge kétnyelvű programok 

azok, amelyekben a kisebbségi nyelv csak az első években vagy idegen nyelvként, tantárgyként 

kap helyet. Ez korlátozott kétnyelvűséghez vezet. Az erős programok közé olyan modellek 
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tartoznak, amelyek mindkét kódot azonos vagy hasonló súllyal használják, hogy a diákok 

kiegyensúlyozott kétnyelvű kompetenciákra tegyenek szert (Baker 2001, García 1996, 

Hornberger 1996). Skutnabb-Kangas (2000: 573) az erős és a gyenge mellett zéró formákat 

(non-forms) tart számon. Ő határozottan kimondja: a gyenge és a zéró formák nyelvcserére 

késztetik a gyermekeket (2000: 652), és hozzáteszi: ezek a gyakorlatok sértik az emberi jogokat 

(2000: 581). Szerinte csak az erős modellek eredményeznek stabil két- és többnyelvűséget, a 

többi eset kimenete egy monolingvis vagy a többségi nyelven domináns beszélő lesz (2000: 

573).  

Egyébként a tipológiák nem túl szerencsés vonása, hogy összemossák a többségi és 

kisebbségi csoportoknak szánt programokat. A két- és többnyelvű oktatás modelljeit 

rendszerező szerzők általában nem reflektálnak a nyelvi kisebbségek és a bilingvizmus igen 

különféle típusaira (vö. Lanstyák 2005). Katalóniában és Mirandában, Baszkföldön és a számi 

nyelvterületeken, stb. nem ugyanazok a gazdasági, politikai, kulturális feltételek uralkodnak, a 

beszélőközösségek a kétnyelvűség nem azonos szintjén állnak, ez pedig mind befolyásolja az 

oktatást és a kisebbségek ambícióit is. Mégsem lehet olyan tipológiát találni, amely a 

makroszintű szociokulturális körülményekre is tekintettel volna. Még nagyobb probléma, hogy 

alig találni olyan tanulmányt, amely a nagyon veszélyeztetett nyelvek oktatási lehetőségeit 

taglalná. Mintha ezeket maga a nyelvi diverzitás fennmaradásáért kardoskodó irodalom is 

menthetetlen eseteknek tartaná.  

A mirandai iskolaigazgatót arra kértem, jelölje meg a mellékletben (40. ábra) található, a 

kétnyelvű oktatás klasszikus típusait bemutató táblázatban (García 1996: 410 al.), hogy a 

mirandés esetében melyik modellt tartja adaptálhatónak, és mit tartana hasznosnak a nyelv 

jövője szempontjából. Arra is rákérdeztem, hogy egy ideális (fiktív) esetben, ha minden anyagi 

és személyi feltétel rendelkezésre állna, mely modellt tartaná a legjobbnak. Ő tulajdonképpen a 

jelenlegi modellt nevezte meg. Véleményem szerint a mirandés program, a célját tekintve, még 

a zéró formákhoz is alig sorolható, hiszen kétnyelvű az az oktatási program, amely a 

bilingvizmust elérendő nyelvhasználati célként kezeli (Lanstyák 2005: 44). Az alacsony 

óraszám miatt még a Skutnabb-Kangas (2000: 580) által „többségi egynyelvű és tantárgyként 

idegen nyelvet oktató” modellnek nevezett kategóriába is nehezen beilleszthető. Inkább egy 

befullasztó, asszimilációs fél-programnak tarthatjuk, hiszen jellemzően a kiegészítő, kevésbé 

fontos tantárgyak kapnak egy-kétszer 45 percet. A befullasztó modelleknek számos 
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megvalósulása van (Skutnabb-Kangas 2000: 582), de nem mindnek tudatos, explicit célja a 

szubtraktív kétnyelvűség. A mirandai iskolának is egyszerűen csak kevés lehetősége van. A 

központi támogatás pedig a tudatosítás és anyagi források híján marad el.  

Az erősebb programokhoz több tanárra, taneszközre lenne szükség, nem beszélve az 

anyagi forrásokról: „nyilvánvaló, hogy források nélkül egy oktatási program sem valósulhat 

meg” (UNESCO 1953: 14). Kérdés, hogy amennyiben csak az erős modellek eredményeznek 

nyelvmegtartást, akkor az állami és iskolai döntéshozók vállalják-e azt (az igen nehezen 

megfogható) felelősséget, hogy nem-cselekvésükkel hosszú távon a nyelv kihalásához járulnak 

hozzá. Kérdéses az is, hogy ebben az esetben hogyan lehet értelmezni a vernakuláris elvet, azaz 

a kisebbségi diákok jogát az anyanyelvi iskolázáshoz (Szépe 2011: 155). Szépe György is 

felveti, hogy a bilingvis gyermekeknél problematikus az anyanyelv fogalma. Bár a mirandai 

diákok első nyelve már jellemzően a portugál, a helyi tanárok elmondása szerint a mirandést 

választó tanulók 2/3-a kétnyelvű, így esetükben a bilingvis iskolázás felelne meg a vernakuláris 

elvnek. Az ellenérv általában az, hogy sem az anyagi és szakmai feltételek nem állnak 

rendelkezésre, sem igény nincs a mirandés mint oktatási nyelv bevezetésére (vö. Ferreira 2005). 

Néhányan (Amadeu Ferreira138, Duarte Martins) felvetették már, hogy legyen kötelező a 

mirandésoktatás minden megyei diáknak. Martins így írta La Gameta antológiában: „érthetetlen 

és SZÉGYEN, hogy úgy akarjuk megőrizni és népszerűsíteni PORTUGÁLIA egyik nyelvét, 

hogy az nem kötelező tantárgy a mirandai diákok órarendjében” /Martins, La Gameta 2008/09, 

10/. Levelében ezt így fejtette ki bővebben:  

„A mirandést tantervi tárgyként képzelem el (és nem tanterven kívüliként, ami a jelenlegi 

státusza). Tanterven kívüli, mert nem része a hivatalos programnak, és azon kívül, hogy 

„kevésbé előkelő” időpontokban tanítjuk, semmilyen súlya nincs az értékelésben, és nem is 

ismerik el az általuk megszerzett kompetenciákat, így csak valamiféle folklorikus szerepe van. 

Vagyis meglátásom szerint ez egy marginális nyelv. Szerintem az ősi nyelvterületen kötelezővé 

kellene tenni a mirandést. Ez történt a katalánnal Katalóniában és a baszkkal Baszkföldön. Így 

válhatna tantervi tárggyá. Mint tudod, itt nincs „nacionalizmus”, sem szeparatizmus. Akkor 

pedig a kérdésem az: vajon az itt és máshol tanított, tanterven kívüli és választható tárgyak 

mekkora támogatásnak örvendenek a diákok és az oktatásért felelős személyek szemében? 

                                                 
138 http://www.ciberduvidas.com/lusofonias.php?rid=2767  
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Vajon a portugált, matematikát, stb. tekintenék valaha folklorikusnak, nem komolynak, a 

tantervtől eltérőnek, kevésbé fontosnak?!” (Duarte Martins személyes közlése) 

Mások kétkedve fogadják az ötletet, mivel a kötelezőség ellentétes hatást is kiválthat. 

Jelenleg a diákok 40-50%-a iratkozik be mirandésórára (Raposo 2000), és a program fő ereje a 

tanárok és diákok összefogásában, motivációjában áll. Ha a diákság „másik” (mirandést ma 

tanulni nem akaró) fele ezentúl kénytelen-kelletlen beszélné a nyelvet, és járna (a délután öt óra 

körül kezdődő) mirandésórára, éppen ez veszne el. Érdekes egyébként, hogy Duarte Martins 

szerint a szaktárgyak tankönyveit is le kellene fordítani mirandaira, mert ezzel értéket adnának 

a nyelvnek. Pedig a mirandés tannyelvi használatára a nyelvcsere előrehaladott állapota és a kis 

létszám miatt nem lehet esély. Lanstyák István hangsúlyozza: a nyelvcsere-helyzetben levő 

kisebbségek oktatása sajátos megközelítést igényel. Ha ebben a csoportban a többségi nyelvet 

használják dominánsként, akkor számukra ez az ismeretszerzés leghatékonyabb eszköze 

(Lanstyák 2005: 66). Cristina Martins is felhívta már a figyelmet, hogy az L1 nem minden diák 

számára a kisebbségi nyelv (2000: 115).  

8.5. Előremutató oktatási módszerek, innovációk a mirandés tanításában 

Érdemes kiemelni néhány jó gyakorlatot, amelyek a nyelvi tervezés szerves részeként sikeressé 

válhatnának, sőt modellértékűek lehetnének más nyelvek tanításában is. Az itt ismertetett 

adatokat terepmunkáim alatt, hospitálásom során gyűjtöttem, és rendszeres kapcsolatban állok 

a helyi pedagógusokkal. Ezen kívül 2014 tavaszán egy kérdéssort is eljuttattam valamennyi 

mirandéstanárnak, így lehetőségem nyílt összehasonlítani a módszereiket, attitűdjeiket. A 

felnőtteknek szóló kurzusok sporadikussága miatt elemzésemben a közoktatásra koncentrálok. 

Korábban már említettem, hogy a jelenlegi mirandéstanítással kapcsolatban az állami 

politika látens célja az asszimiláció, nyelvcsere, míg a helyi iskola a nyelv megtartására 

törekszik, de nem túl aktív eszközökkel. Valójában csak a tanárok igyekeznek aktívan 

fejleszteni a diákok nyelvtudását (vö. Skutnabb-Kangas 1996: 176). Bár a 35/99-es rendelet 

előírná, nincs tényleges együttműködés az állami oktatási szervek és a helyi iskola között, a 

programokat a tanárok maguk fejlesztik, ezeket a felügyeleti szervek csak jóváhagyják. Ez a 

szabadság, ahogyan említettem, mégis igen színvonalas nyelvoktatást eredményez –a szűkös 

keretek között. Az oktatók nyelvhasználati példaképekké is váltak, mert az iskolán kívül is 

mirandaiul kommunikálnak. Az órákon is csak a legszükségesebb esetben használják a 

portugált. 
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8.5.1. Hagyomány és modernitás 

Az oktatás képe a mirandés szerepéről befolyással van a diákok identitására. A mirandéshez a 

hagyományos földművelő életmód és a folklór asszociálódik, a terület az 1990-es évekig őrizte 

kulturális izolációját, archaikusságát. A közösség csak az utóbbi 10-20 évben kezdett új 

válaszokat adni a modern életmód, kultúra kihívásaira. Az iskolának is definiálnia kell saját 

pozícióját a hagyományőrzés és a modernizáció közvetítése terén: el kell döntenie, hogy 

kulturális érdekességként vagy élő kommunikációs eszközként tekint a nyelvre, és részt vesz-e 

annak megújításában. Előbbi esetben fennáll a veszély, hogy a csoport bezáródik a „saját 

mikrokörnyezete nyelvi gettójába” (Lanstyák 2005: 51). A megújítás jegyében a veszélyeztetett 

nyelvi közösségek gyakran próbálják meg átvenni a modern kultúra termékeit: nyelvüket 

közösségi oldalakon jelenítik meg, populáris zenei műfajokban próbálják ki, vagy éppen 

reklámokban használják. Ezzel a kisebbségek manifesztálják nyelvük vitalitását, a benne rejlő 

lehetőségeket, és motiválják a fiatalokat a nyelv használatára. Azonban ha elhagyják vagy 

háttérbe szorítják identitásuk hagyományos elemeit, azzal a kultúra autenticitása is veszélybe 

kerül (Heller 2006).  

Bár Mirandát egyelőre alig érte el a westernizációnak emlegetett jelenségegyüttes, a 

kultúrában itt is tetten érhetők a modern nyugati világ bizonyos hatásai. Például itt is létrejött 

már rockegyüttes, indultak már internetes mozgalmak mirandai identitásukra büszke fiatalok 

körében, de úgy tűnik, az iskola inkább a mirandés hagyományos használati formáira építve 

próbál aktív kommunikatív kompetenciákat kialakítani. A mirandai oktatásban a 

hagyományőrzés és a modern témákra való reflektálás szerves egységet alkot, a szövegek 

kiválasztásában fontos szempont az eredetiség. Tehát nem a tanagyag, hanem annak 

feldolgozása lesz „korszerű”. Így a diákok nyelvtanulása szorosan kapcsolódik a közösség 

természetes nyelvhasználatához. (Gyakorlati példa: a gyermek azt a népdalt tanulja az 

iskolában, amelyet nagyszülei otthon énekeltek, de a benne vázolt konfliktust a maga 

szemszögéből vitatja meg tanárával.) Emellett a diákok a műveket gyakran dialogikus formába 

alakítják, és el is játsszák. Ezzel egyébként a tanulók általános nyelvi kompetenciái is fejlődnek, 

mert erős metanyelvi tudatosságra, szövegtranszformációs képességekre tesznek szert, és 

alaposabban megismernek bizonyos stílusregisztereket. 
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8.5.2. A mirandai program erősségei 

A mirandai program akár 16 évig (óvodától a közoktatásig) elkíséri a tanulókat. Bár nincs 

lehetőség mirandés érettségit vagy nyelvvizsgát tenni, a tanulók nem csak magas szintű 

nyelvtudással, de a mirandés iránti erős elkötelezettséggel is rendelkeznek. Ez a tanórákon 

kívüli foglalkozásoknak is köszönhető. Az évente megjelenő, La Gameta című színvonalas, 

diákok és írók munkáit egyaránt publikáló iskolai antológia vagy az iskolaújság szerkesztése 

hosszú távon is hasznosítható ismereteket és készségeket fejleszt ki a diákokban. A kooperáció, 

a szervezési, szöveg- és képszerkesztési ismeretek mind részei ezeknek a projekteknek. Tehát a 

diákok valós célokkal dolgoznak, ez pedig erősítheti azt a képet, hogy a mirandésnek haszna 

van. A mirandai program értéke továbbá, hogy gondosan épít a tantárgyközi kapcsolatokra. Az 

órákon és iskolaújságban is gyakran helyet kap a régió néprajza, építészete, földrajza, 

történelme.  

A tanórán kívüli nyelvmegtartó tevékenységek közül kiemelkedik még a mirandés 

diákszínpad. A színjátszásnak nagy szerepe van a kisebbségi nyelvek gyakorlásában, az 

identitásőrzésben (ld. nemzetiségi színházak). Siker, hogy a diákok a próbák alatt mirandaiul 

beszélnek egymással. Az iskolai ünnepségeken, városi rendezvényeken, de akár nemzetközi 

versenyeken előadott darabok általában szintén hagyományos mirandai népköltészeti művek, 

modern feldolgozásban. Így a kisebbségi színjátszás a mirandai identitás megújítva 

megőrzésében is fontos szerepet játszik. (Kár, hogy felnőttek számára nincs rendszeres 

folytatás, valamint jó volna, ha több kortárs darab is születne. Emílio Martins, a sendim-i iskola 

tanára adta ki az egyik első ilyen kötetet, Martins 2010.) 

8.5.3. Információs és kommunikációs technológiák az oktatásban 

Ahogyan már szó volt róla, a mirandai nyelvű internet ritkán szólítja meg az ifjúságot, és a 

nyelvtanulást sem segítik honlapok vagy programok. Néhány elszórt kezdeményezés a kivétel. 

Például Emílio Martins a videomegosztó-csatornáján Mirandés for kids139 címmel tart játékos 

nyelvórát, parodizálva a hagyományos oktatás mozzanatait. Ezen kívül az online szótárak és 

fordítóprogram, a felnőtteknek készült nyelvoktatóanyagok és a Byki szókincstanító szoftver 

használható fel az oktatásban –bár úgy tűnik, a tanárok ezekkel a lehetőségekkel nem élnek. 

Moura és Alves sürgeti, hogy az információs és kommunikációs technológiák minél előbb 

kerüljenek be a mirandai oktatásba, hiszen ezek a gyermekek hétköznapi életében is részt 

                                                 
139 http://www.youtube.com/watch?v=rd2kLVYgiOU  
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vesznek (2005). Szerintük az IKT-k alkalmazása segítené a diákok önálló tanulását és 

kreativitását. Ők a Hot Potatoes csomagot ajánlják, amely öt alkalmazást fog össze. Ezekkel az 

alkalmazásokkal különféle típusú feladatokat lehet készíteni: mondatkiegészítő, feleletválasztó, 

összekötős gyakorlatokat, keresztrejtvényt, stb. Ezek kapcsolódhatnak egy szöveghez, de 

gyakoroltathatnak nyelvtani jelenségeket is. Természetesen hasznosnak tartva a programot, 

kétségbe vonom, hogy valóban azt nevezhetjük interaktívnak, ha a tanár papír helyett 

képernyőre írja fel a nyelvtant vagy szókincset rövid mondatokban gyakoroltató feladatokat. A 

program előnye, hogy otthonról, online is elérhető, és a diák a saját ritmusában tud vele haladni, 

vagy éppen tanulóközösséget alkothat társaival, de kérdéses, hogy alkalmas-e a hosszú távú 

motivációra. Hozzá kell tenni, hogy már ennek a szoftvernek az adaptálása is fontos lépés volna, 

és igen nagy kár, hogy Moura és Alves cikke visszhang nélkül maradt.  

Mégis: ideális esetben aktívabb, kreatívabb nyelvhasználatra kellene ösztönözni a 

tanulókat. Ezt hangsúlyozza Margaret Noodin nyelvész, egy amerikai indián nyelv 

megmentésére létrehozott honlap (ojibwe.net) szerkesztője,140. Szerinte „ha nem használjuk 

kreatívan a nyelvet, akkor csak dokumentáljuk a kihalás felé tartó állapotát”. Azonban sok 

projekt igen korán elhal, ahogyan az idézett oldalon sem vezetnek tovább a nyelvi tananyagokra 

utaló linkek. Mivel a mirandai beszélőközösségben sok informatikus és kreatív „írástudó” van, 

a csoport jó eséllyel létrehozhatna egy fiatalokat is érdeklő közösségi oldalt. Megfontoltságot 

igényelne tematika kidolgozása, de sok nemzetközi tapasztalat áll rendelkezésre. A sikeres 

projektekről írt beszámolókban gyakran141 felmerül, hogy a feladatok része a korpusztervezés 

is, azaz az internetes stílusréteg nemzetközi szavait (a szakterminusoktól a „netnyelv” 

jellegzetes szóalkotásaiig) adaptálni kell/lehet az adott kisebbségi nyelvre. Egy indián közösség 

például a nevetésre utaló LOL betűszó lefordításával is megpróbálkozott142. A mirandaiak a 

hasonló a munkákba akár a diákokat is bevonhatnák. Valószínűnek tartom, hogy az erős 

mirandai identitással rendelkező fiatalok át is vennének néhány elemet143.  

                                                 
140Pl. http://www.npr.org/blogs/alltechconsidered/2014/07/26/333732206/for-rare-languages-social-media-
provide-new-hope  
141 Ld. pl. http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=123220585  
142 http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=123220585  
143 Abból indulok ki, hogy több fiatal is használja profilképként az Eilhes andan por ende ’Ezek erre járnak’ 
szöveget. A mondat arra utal, hogy néhány éve valaki egy krokodilokra figyelmeztető táblát tett ki a Douro folyó 
partjára. Az ügy nagy visszhangot váltott ki, és ez volt a mirandai nyelvű mémgyártás kezdete. 
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Ezen kívül egy interaktív játék létrehozása is hasznos volna, amely nem direkt módon 

gyakoroltatná a nyelvet, hanem a gyermekek valamely más, őket kíváncsivá tevő feladat 

megoldása közben használnák a mirandést. Ilyen program például a Galingua144, amely 

ügyességi platformjátékokhoz hasonlít, és a galego nyelv tanítására jött létre. A fiktív történet 

főhősei galego nevű, nyelvű figurák. 2009 óta szorgalmazom ennek vagy egy hasonló 

modellnek az átvételét azzal érvelve, hogy a diákok hosszú távon inkább egy olyan szoftverrel 

foglalkoznának, amely nem közvetlenül csak a nyelvről szól. Azaz, olyan oktatószoftverre is 

szükség van, amely nem a nyelvet tanítja, hanem az adott nyelven kínál tanulnivalót. 

Természetesen ehhez anyagi és technikai eszközök, szakemberek szükségesek. 

8.5.4. A képregény  

A tankönyvek hiányát egy népszerű műfaj, a képregény enyhíti. Az Asterixtől a nemzeti eposzig 

és egy helytörténeti könyvig számos képregény jelent már meg mirandaiul, és ezek láthatóan 

növelik a nyelv népszerűségét (a használatát nem szükségképpen). Az oktatásban kedvelt műfaj, 

de Mirandában még módszerként is alkalmazzák: a diákok az antológiába is rajzolnak-írnak 

képregényt, és sok szöveget alakítanak át ebbe a formába. Előnye, hogy kreatív szövegalkotásra 

ösztönöz, tudatosítja a narratív és dialogikus szövegek jellemzőit, és segítségével a grammatikai 

gyakorlás a mondatnál nagyobb egységben, kontextushoz kötve történik (Gomes 2010). 

Emellett a képek érdekesek, motiválóak a diákok számára. A jövőben még a humor lehetőségeit 

is érdemes volna kihasználni a feladatok tervezésénél. 

8.6. A szülők szerepe az oktatás sikerében 

A kisebbségi nyelvű iskoláztatás nem garantálja a nyelvmegtartást, főként akkor, ha a 

generációk közötti nyelvátadásban szakadás áll be. Pedig többen hangsúlyozzák, hogy az iskola 

átveheti a család szerepét a kisebbségi nyelvek megőrzésében. Ugyanis amikor a kisebbségi 

nyelvet elkezdik használni az iskolában, előfordulhat, hogy a szülők generációja már nem 

beszéli azt (Cenoz 2009: 9). Azonban Bartha szerint ez illúzió: „amikor (…) a többségi nyelven 

való rendszeres kommunikáció már a családon belül is megjelenik, az iskola önmagában nem 

képes meggátolni e folyamatot” (Bartha 2003: 62). 

A diákok attitűdjeinek formálása nem lehet teljes a szülők bevonása nélkül. A mirandai 

felnőttek még néha tartanak attól, hogy a mirandés tanulása káros a gyermekek 

portugáltanulására, és túl sok időt vesz el a „fontosabb” tárgyaktól. A nyelvi mítoszokat, 

                                                 
144 http://www.elcorreogallego.es/indexSuplementos.php?idMenu=18&idNoticia=158369  
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előítéleteket nem lehet figyelmen kívül hagyni. A leggyakoribb képzet az, hogy a mirandés 

„megzavarja” a diákok portugál nyelvi kompetenciáit, rontja a helyesírásukat. Cristina Martins 

az ezredfordulón készített interjúkat szülőkkel, akik panaszkodtak gyermekeik „rossz”, „kevert” 

portugáltudására (Martins 1997, 2000). A nyelvápolók munkájának köszönhetően sokan már 

nem így gondolkodnak, hanem a mirandés megőrzését tartják értéknek. Néhányakban még 

felmerülhet, hogy a mirandés tanulása rontja a portugáltudást. A mítosz alapját a természetes 

interferenciák adják, amelyek idővel felszámolódhatnak –egyébként ezért éppen a 

mirandéstanárok teszik a legtöbbet. Emellett, ahogyan Cristina Martins (2000) is jelzi, a diákok 

nyelvtani, helyesírási hibái teljes mértékben tipikusak, legtöbbször nem a mirandéssel, hanem 

az életkorral, esetleg az általános képességekkel állhatnak kapcsolatban. (Nem a mirandésnek, 

hanem az alacsony szocioökonómiai státusznak tudható be, hogy a régió iskolái átlag alatt 

teljesítenek az országos vizsgákon és a PISA-teszteken, vö. Pereira‒Reis 2012.) A tanárok azzal 

érvelnek, hogy a mirandés tanulása nem gátolja, hanem ellenkezőleg, segíti a portugál tanulását, 

például a helyesírásban. A gyakori érv szerint egy egynyelvű portugál diáknak nehézségei 

lehetnek a s vagy z betűt tartalmazó, [z]-s kiejtésű homofón szavak leírásában, pl. (pt.) cozer [z] 

’főzni’ coser [z] ’varrni’ vs. (mir.) cozer [z] ’főzni’ coser [ź] ’varrni’. A mirandést tanulóknál 

ez elvileg nem fordulhat elő. Ugyanis a mirandés megkülönböztet négy szibilánst: [s, z, ś, ź], 

azaz van dentális és alveoláris (apiko-alveoláris) szibilánsa is (illetve mindkét típusból zöngés 

és zöngétlen fonémája). Így a problémás portugál szavak mirandés megfelelői különbözően 

ejtendők. Így az a diák, aki a portugál kiejtés alapján nem tudná megkülönböztetni pl. a fenti 

pár két tagját, a mirandés alapján, az alveoláris-apikális szembenállásra figyelve gond nélkül le 

tudja írni ezeket: (Amadeu Ferreira szóbeli közlése, ld. még Convenção…) 

Megvizsgáltam a 2013/14-es tanév második félévében mirandaiul tanuló gyermekek 

portugál tárgyból és idegen nyelvből kapott jegyeit. Noha az osztályzatban nem csak a nyelvi 

kompetenciák szintje tükröződik, mégis ad egy képet a diákok portugáltudásáról. 129 diák 

eredményét tekintettem át (a felső tagozatosokét), de természetesen semmilyen korrelációt nem 

találtam. Gyakran idézett tény, hogy az additív kétnyelvűség a fenti mítoszokkal ellentétben jó 

hatással van a gyermek nyelvi, kognitív fejlődésére, nagyobb metanyelvi tudatosságot, 

absztraktabb, rugalmasabb gondolkodást biztosít (Cummins 2000: 37). Kérdőívemben 

megkérdeztem a mirandéstanárokat, milyen érveik szólnak a mirandéstanulás mellett. Szerintük 
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az újlatin nyelvek jobb megismerése és a szociális készségek fejlődése mellett előny, hogy a 

mirandés a portugál nyelvi kompetenciák javulásához is hozzájárul. 

8.7. Konklúzió 

A mirandai programok a személyes kapcsolatokra épülnek. Ez előny és hátrány is egyben. A 

helybeliek az oktatókat személyesen ismerik. A tanárok írói munkásságuk, kutatásaik és 

nyelvhasználatuk által köztiszteletben álló személyek lettek, akik a gyermekeket is motiválni 

tudják a tanulásra, és nevelői szerepük is fontos. A programok kedvezőbb körülmények között 

(nagyobb óraszám, taneszközök) sikeresek lehetnének, és modellértékűvé válhatnának. Néhány 

mirandai értelmiségi megkísérelt már részt venni nemzetközi projektekben, de ezek nem 

bizonyultak tartósnak. Az állam és a hatóságok pedig nem nyújtanak erkölcsi, szakmai és anyagi 

támogatást a programhoz, ezért a nyelvi tervezés feladatai teljes mértékben a helyi aktivistákra 

hárulnak. A személyesség, egyénekre korlátozódó innovációk miatt a program jó elemei 

elszigeteltek maradnak. További gond, hogy a diákokból nem feltétlenül lesz mirandés 

nyelvhasználó az érettségi vizsga után: nem biztosított, hogy társaikkal ezen a nyelven 

beszéljenek, vagy éppen az egyre virágzó mirandai irodalom olvasóivá váljanak. Így nincs esély 

arra, hogy a fiatalok kiegyenlített bilingvizmusra tegyenek szert, és a mirandésnek ne csak 

kulturális, hanem társadalmi presztízse legyen (vö. Lanstyák 2005: 50, 59).  

Felmerül a kérdés, vajon a mirandés milyen szerepet kaphat a helyi oktatásban, milyen 

célt tűzhetnek ki a nyelvi tervezés döntéshozói a revitalizáció során. Kontra (2010: 23) Mufwene 

(2002) nyomán arra hívja fel a figyelmet, hogy sokszor egy kisebbségben, megváltozott 

körülmények között nem tarthatók fenn a hagyományos kommunikációs magatartások, ami 

nyilván a mirandés esetében is így van. Azaz a mezőgazdasági termelés csökkenésével, az 

urbanizáció és az elvándorlás erősödésével nem tarthatók már fenn a régi minták, legfeljebb a 

hagyományőrzés keretein belül. Ha a mirandésnek a továbbiakban nincs „haszna” a beszélő 

számára, ha megszűnnek a természetes használati színterei, akkor legfeljebb a helyi értelmiség 

tartja majd életben az elit kétnyelvűség egy sajátos formájában, amelyben az elit jelző immár 

egy kihalófélben levő nyelv beavatott beszélőjének presztízsére fog utalni. 

Grin kiemeli: a nyelvmegtartás az egyéni viselkedéstől függ, így még a legjobb oktatási 

rendszer sem garantálhatja a nyelv hosszú távú fennmaradását, ha az emberek nem használják 

azt (2003b: 43). A használatnak pedig három feltétele van. Az első a képesség, azaz az egyénnek 

ismernie kell a nyelvet. Már ez is elégtelenül teljesül a nyelvcsere-helyzetben levő 
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kisebbségekben. A második feltétel az, hogy legyen alkalom a nyelvhasználatra, a harmadik 

szerint pedig a beszélők akarata, szándéka is kell ahhoz, hogy a nyelv vitális maradjon. Grin 

szerint ezek szükséges, de nem elégséges feltételek, mivel nyelvökológiai, jogi tényezők is 

befolyásolják az adott nyelv helyzetét (Grin 2003b: 44). E tényezőket pedig a nyelvi tervezés 

tudja befolyásolni. 
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C. Jövő: a revitalizáció lehetőségei 

1. Bevezető 

Makro- és mikroszociolingvisztikai vizsgálataim minden területen (generációk közötti 

nyelvátadás, nyelvválasztás a magán és hivatalos színtereken, írásos nyelvhasználat az 

irodalomtól a feliratokig, stb.) azt az eredményt hozták, hogy a mirandés erősen veszélyeztetett 

nyelv, de beszélőközössége sok lehetőséggel rendelkezik. A leírás mindkét része nagyon fontos, 

éppen ez indokolja, hogy egy nyelv vitalitását ne csak statikusan, az aktuális helyzetet leírva 

vizsgáljuk, hanem a változás irányát és a lehetőségeket is felmérjük. Ezért alkalmaztam SWOT-

analízist a makroszintű felmérésem végén, amit itt a mikrovizsgálatok eredményeivel egészítek 

ki. 
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ERŐSSÉGEK 
 

elkötelezett helyiek 
motivált értelmiségi réteg 
hagyományőrzés, erős 
etnolingvisztikai/kulturális identitás 
pozitív attitűdök 
falusias környezet 
erős csoportszolidaritás 
normakövetés 

GYENGESÉGEK 
 

elöregedő társadalom 
beszélői szám csökkenése 
generációk közötti nyelvátadás 
megszakadása 
kisebbségi nyelveket hibásnak tekintő 
(többségi/kisebbségi) nyelvideológiák 
a kisebbségi/helyi életmódot 
idejétmúltnak tekintő szemlélet 
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ye
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LEHETŐSÉGEK 
 

internet, e-learning, nyelvoktató programok
oktatási innovációk 
autentikus, egyedi kultúra 
(falusi, öko-, kulturális) turizmus, 
kézműves és mezőgazdasági termékek 
kereskedelme 
nyelvi tájkép 
EU-támogatás 
nagyobb nemzetközi publicitás 
asztúriai/leóni közösséggel, más 
kisebbségekkel kooperáció 
erős kapcsolati tőkével bíró helyi 
értelmiségi és politikusréteg 
 

VESZÉLYEK 
 

monolingvis, centralizáló állami 
(nyelv)politika 
kulturális uniformizálódás 
csökkenő izoláció 
kevés munkalehetőség 
urbanizáció, modernizáció, globalizáció, 
elvándorlás 
idegennyelv-tanulás kényszere (felcserélő 
kétnyelvűség formájában) 
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Az erősségek és lehetőségek hosszú sora arra mutat rá, hogy van esély a mirandés 

revitalizációjára. Ezért az alábbiakban az eddigi nyelvi tervezés értékelése után sorra veszem a 

revitalizációs lehetőségeket. Célkitűzésemnek megfelelően a nyelvpolitika, nyelvi tervezés 

néhány elméleti alapvetése után a gyakorlati problémákra helyezem a hangsúlyt. Bemutatom a 

portugáliai nyelvpolitikát, és néhány általános lehetőséget vetek fel, amelyek javíthatnák a 

nyelvi kisebbségek megítélését. Ezután kitérek a nyelvi tervezés problémáira és eddigi 

eredményeire a mirandés esetében, majd felvetem egy új értelmezési keret lehetőségét a 

revitalizációs program számára, és ebben a keretben teszek javaslatokat a további 

intézkedésekre. 

A nyelvpolitika/nyelvi tervezés Ruíz ismert felosztása szerint a feladatát és magát a 

nyelvet különböző kiindulópontokból szemlélheti: probléma, jog, valamint forrás (Ruíz 1984). 

Ruíz adós maradt a fogalmak pontos kifejtésével (vö. Ricento 2005), ezért azokat a saját 

értelmezésemben mutatom be. A nyelvet problémának tekintő paradigma a kisebbségek 

hátrányaira és a kisebbségi nyelveknek a (helyzetükből adódó!) funkcionális hiányaira 

koncentrálva a nyelvi tervezést a problémamegoldással azonosítja (ld. pl. Jernudd‒Neustupný 

1986, Haugen 2004). A megközelítés veszélye, hogy magát a nyelvet tekinti problémának, nem 

annak veszélyeztetettségét. A második paradigma a nyelvet, azaz használatát alapvető emberi 

jognak tekinti (Ruíz 1984: 21, vö. Skutnabb-Kangas 1988, 1996). A harmadik az (erő)forrás 

szemlélete, amely a nyelveket önmagukban tekinti értéknek, mindegyiket egyenlően 

alkalmasnak tartva a megismerésre, kommunikációra. Ruíz azt sugallja, hogy ezek a nézőpontok 

kizárják egymást, szerintem pedig mindháromra szükség van egy veszélyeztetett nyelv 

helyzetének javításához: problémamegoldásra, jogi eszközökre, és minden politika alapjaként 

arra, hogy az adott nyelvet teljes értékű rendszerként kezeljék. A portugáliai nyelvpolitika 

látensen talán csak a probléma-perspektíva negatív változatát követi, azaz kellemetlenségként 

tekint a kisebbségi nyelvekre. Az utóbbi években a forrás-megközelítés is kezd érvényt szerezni, 

bár ezt a jogszabályok változása nem igen követi. Sajnos, még a mirandaiak körében sem 

tudatosult eléggé a jogi és forrás-paradigma fontossága. 

1.1. A portugál nyelvpolitika 

A nyelvpolitika fogalmát az irodalom néhány évtizede használja rendszeresen, mégis évezredes 

gyakorlat a nyelvi funkciókba vagy struktúrába való többé-kevésbé tudatos beavatkozás 

(bővebben Wardhaugh 1995: 311-312). A nyelvpolitikának (language policy) nincs egy átfogó 
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elmélete (Ricento 2006: 10), és sokan ebben az előbbi, általános értelmében használják a 

fogalmat, összemosva a nyelvi tervezéssel (vö. Sallabank 2012). Nyelv(i) politikát általában egy 

államnak vagy magasabb egységnek tulajdonítunk, de (a policy szó ’döntési protokollok, 

intézkedések’, vö. Grin 2003b: 21 jelentéséből kiindulva) kifejtheti ezt egy régió, kisebb 

közigazgatási egység, de akár egy állami vagy magánintézmény, cég, stb. is (Ager 2001: 5). Az 

ilyen intézkedések hivatalos forrásból erednek, kezdeményezőik politikai hatalma „legitimálja” 

azokat. Van, aki csak az explicit intézkedéseket sorolja ide (Spolsky‒Shohamy 2000: 2). Jelen 

vizsgálatban célszerűnek tartom a fogalmat ’egy állam vagy bármilyen, hatalommal bíró 

szervezet általános, nyelvhasználatra hatást gyakoroló intézkedései’ értelemben használni. A 

nyelvpolitika (értelmezésemben) egy valamilyen hatalommal rendelkező csoporttól eredő 

általános hozzáállás- és intézkedésrendszer, amely akár nem csak közvetlenül nyelvi 

döntésekből áll, hanem a nyelvekre van kihatással. Tehát nem feltétlenül egy adott nyelvre 

rányul, bár egy-egy közösség kiemelt haszonélvezője vagy elszenvedője lehet. Ennek jó példája 

az államnyelv, oktatási/oktatott nyelvek meghatározása (vö. Baldauf 1993: 83). Egy állam 

nyelvpolitikáját a nyelvvel kapcsolatos gyakorlatok, a hiedelmek-értékek és a meglevő 

gyakorlatot befolyásoló erőfeszítések határozzák meg (Spolsky 2004: 5, 2009: 4). „A 

nyelvpolitikai viták mindig többről szólnak, mint a nyelvről” (Ricento 2006: 8).  

Portugália nyelvpolitikájáról általánosságban az első fejezetben és a többségi 

nyelvideológiákat elemezve ejtettem szót. Így itt csak néhány, Tollefson által kritikainak 

nevezett részletet emelek ki. A nyelvpolitika kritikai elemzése abban áll, hogy a domináns 

csoport hatalmi törekvéseit tárja fel, és konkrét társadalmi változások érdekében végez 

elemzéseket (Tollefson 2006: 42). A portugál állam (alkotmányban is rögzítetten) monolingvis 

nemzetállami ideológiáját csak az utóbbi évtizedekben bizonytalanította el néhány tényező 

(Spolsky 2004: 140). Ezek a tényezők a nyelvi palettát színesítő migráció és globalizáció, a 

növekvő nemzetközi figyelem és az őshonos kisebbségek élénkülő identitástudata (vö. Pinto 

2008). Ennek eredményeként alakult ki a Spolsky által „monolingvis, de…” politikának nevezett 

gyakorlat (2004: 113), amely azt jelenti, hogy az állam az alkotmányában (továbbra is) egy 

hivatalos nyelvet nevez meg, de a korábbi nyelvi intoleranciát némiképp feloldva törvényi 

védelmet biztosít a kisebbségi nyelv(ek)nek. Ez azonban nem jelent valódi egyenlőséget vagy 

aktív védelmet. 
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Portugália további feladata abban állna, hogy átértelmezze a nyelvpolitika (política de 

língua) fogalmát, nem kizárólag a portugál terjesztésére használva azt. Ez a szemléletváltás 

szükséges ahhoz, hogy az ország aktívabban támogassa őshonos és bevándorló kisebbségeit, 

kedvezőbb helyzetet teremtsen a veszélyeztetett nyelveknek. Ennek jogi vetületei is vannak. 

Például Portugáliának ratifikálnia kellene a Kartát, hogy alapot adjon a kisebbségek explicit 

védelmének. Lehet, hogy ennek kapcsán felmerülne az alkotmánymódosítás szükségessége is, 

hiszen a Karta miatt végül a modifikációt is vállaló Franciaországhoz145 hasonlóan itt is szerepel 

az alapokiratban az állami egynyelvűség kitétele. A jogi színterek mellett az oktatásban is 

szemléletváltás szükséges: a tanárképzésben több helyet kellene kapnia a szociolingvisztikai 

szemléletnek, és akár kisebbségekkel foglalkozó interdiszciplináris egyetemi szak, szakirány is 

létesülhetne. Ezen kívül folytatni kellene a 2008-ban, a Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai 

Évében elkezdett projekteket. Ezeket az ACIDI, azaz a Bevándorlási és Kultúrák Közötti 

Párbeszéd Főbiztossága koordinálta. Mivel e szervezetnek anyagi és információs forrásai is 

vannak a kultúrák közötti dialógus támogatására, valószínűleg hatékonyan tudna részt venni a 

nyelvi kisebbségek segítésében is. Gyakorlati teendő még, hogy a statisztikai vizsgálatoknak a 

portugáltól eltérő nyelveket is figyelembe kell venniük. A következő népszámlálásban az 

anyanyelv(ek)re és beszélt nyelvekre is rá kellene kérdezni.  

1.2. A mirandés nyelvi tervezés 

1.2.1. A nyelvi tervezés elmélete és mirandai értelmezései 

A fogalmat először Haugen használta: „Nyelvi tervezés alatt a normatív helyesírás, nyelvtan, 

szótár készítését értem, amely arra szolgál, hogy a nem homogén beszélőközösség tagjait 

segítse.” (1959: 8). Kloss, a téma másik úttörője a nyelvi tervezés két feladatának a korpusz- és 

státusztervezést tartja: „A nyelvekkel kapcsolatos tervezés általában azt jelenti, hogy valamely 

intézmény, személy vagy személyek megpróbálnak változtatni egy nyelv formáján vagy 

korpuszán azzal, hogy új szakszavakat, helyesírási megoldásokat vagy helyesírási rendszert 

írnak elő, vagy javasolnak (1969: 81). Kloss ezt korpusztervezésnek nevezi, a másik dimenzió 

pedig a státusztervezés, amely az adott nyelvet más nyelvekhez képest pozicionálja (1969: 81). 

Később Haugen a strukturális változásokat és a szótárak, nyelvtanok, stb. létrehozását a 

nyelvi tervezés eredményének nevezte (Cooper 1989: 29), a fogalom pedig idővel szélesebb 

értelmezést kapott. Cooper definíciója például nagyobb figyelmet fordít a nyelvi rendszeren 

                                                 
145 http://bgazrt.hu/_files/NPKI/Francia_20140217.pdf  
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kívüli feladatokra: „a nyelvi tervezés befolyással van a nyelvi viselkedésre, nyelv elsajátítására, 

struktúrájára, a változatok eloszlására (1989: 45). A nyelvi tervezésnek tehát egyaránt 

foglalkoznia kell a struktúrával és a nyelvhasználati kérdésekkel, valamint a nyelv helyzetével 

(vö. Sallabank 2012), ezért tekinthetjük a nyelvpolitika gyakorlati megvalósításának is. Fasold 

szerint a nyelvi tervezés az explicit választásokról szól (1984: 246). A nyelvi tervezés tehát 

tudatos beavatkozás egy konkrét nyelv életébe, amely indulhat állami szintekről vagy egy 

közösségtől. A tudatosság annyiban kiegészítendő, hogy a nyelvi tervezés sokszor „tervezetlen”, 

azaz kis nyelvek aktivistáitól ered (Baldauf 1993). A nyelvi tervezés, ha kisebbségi nyelvekkel 

kapcsolatos, célul tűzheti ki a versengő nyelvek disztribúciójának megváltoztatását (Daoust 

1998: 436-438). 

A nyelvi tervezést sokan problémamegoldásnak fogják fel (Haugen 1966b, Cooper 1989, 

Fishman 2000), így a lépései a következők: a probléma meghatározása, megoldási alternatívák 

értékelése, a megoldás kiválasztása, végrehajtása, értékelése (Spolsky‒Shohamy 2000: 18). A 

problémamegoldásnak három hagyományos területe van: a korpusz- és státusztervezés, 

valamint a később bevezetett elsajátítás-tervezés (pl. Cooper 1989). A korpusztervezés magára 

a nyelvre irányul (Kloss 1969: 81), ezért nyelvészeti feladatokat foglal magában: a struktúra, 

lexikon vagy a helyesírás alakítását, stb. Ennek keretében választanak írásrendszert (ha kell), 

alakítják ki a standard változatot, helyesírási normát hoznak létre, a szókincset modernizálják, 

szaktudományok vagy foglalkozásterületek terminológiáját készítik el (Fishman 2006: 3, 2000: 

43, Cooper 1989). Kisebbségi nyelveknél gyakori, hogy a közösség a bilingvizmusból adódó 

természetes kölcsönzések ellen is küzd, ennek pedig gyakran nem csak nyelvi okai vannak. 

Fontos, hogy a korpusztervezési döntések mögött nem csak tudományos megfontolások 

állhatnak, hanem például a lexikon modernizációját vagy az idegen elemek „száműzését” 

ideológiai szempontok vezérelhetik (Spolsky 2004: 35, Spolsky‒Shohamy 2000: 15). 

Mindehhez a változtatások írásos rögzítése is hozzátartozik, így jönnek létre szótárak, 

nyelvtanok, helyesírási szabályzatok. Ezek megléte az oktatás megszervezéséhez is szükséges. 

A korpusztervezés eredményeinek elterjesztését segíti, ha az elit konszenzusosan, 

következetesen használja a standardet (Spolsky 2004: 26). Haugen a korpusztervezés 

implementációjának négy fázisát különíti el (1983): normakiválasztás, kodifikáció, (funkció-

)kivitelezés és a (funkció-)kidolgozás. A normakiválasztás (a nyelvváltozatok közül a standard 

kiválasztása) és a kivitelezés (a standard elfogadtatása, terjesztése) nyelven kívüli teendők, 
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amelyek a társadalmat érintik. Ezért Haugen ezeket tulajdonképpen a státusztervezés alá sorolja 

(1983: 270). A kodifikáció (a standard nyelvi kód alakítása: grafizáció, grammatika és lexikon 

kidolgozása) és a kidolgozás (terminológiai és stilisztikai modernizáció) pedig nyelven belüli, 

tulajdonképpeni korpusztervezési feladatok (Haugen 1983: 271-273, ld. még 2004: 627). 

Neustupný (1970) ezen kívül a kultivációt tartja külön lépésnek, amely egy kitüntetett változat 

művelését jelenti. 

A státusztervezés a közösségben használt/használandó nyelvek és változatok társadalmi 

státuszát módosító folyamatok összessége, jellemzően a hivatalos nyelv(ek) kiválasztásával 

foglalkozik. Egy kisebbségi nyelv esetében ide tartozik annak hivatalos státuszáért folytatott 

küzdelem, de az is, hogy az állam engedélyezi-e a névhasználatot, iskoláztatást, hivatalos 

ügyintézést a nemzetitől eltérő nyelveken (Cooper 1989, Bartha 1999: 198, Spolsky‒Shohamy 

2000: 10). Természetesen a korpusz- és státusztervezés között szoros kapcsolat van. Fishman 

szerint a két tevékenységnek párhuzamosan kell alakulnia (2006: 4). Ennek tipikus példája az, 

ha a tervezés során a nyelvnek más nyelv(ek)hez való viszonyát alakítják. Ilyen például az 

Ausbau/Einbau-nak nevezett folyamat, azaz a rokon, közeli nyelvek egymástól való távolodása, 

illetve közelítése a nyelvi struktúra és az ideológiák terén (Fishman 2000: 45).  

Az elsajátítás-tervezés mint harmadik komponens később jelent meg a téma 

irodalmában, és a közösséget érintő nyelvoktatási stratégiákat, illetve szűkebb értelemben egy 

adott nyelv iskolai szerepének tervezését értik alatta (Clifford H. Prator szóbeli közlésére 

hivatkozva Cooper 1989: 33, 158-160). Cooper szerint az iskolai oktatást a nyelvhasználat 

tervezésével együtt kell megszervezni, ellenkező esetben a program nem éri el a revitalizációs 

célját. A nyelvhasználati hajlandóságot növeli például, ha a nyelv gazdasági előnyt hoz 

beszélőjének (Cooper 1989: 162). Az elsajátítás-tervezés alkategóriájaként szokták említeni a 

nyelvterjesztési feladatot (Spolsky‒Sohamy 2000: 10), de ezt célszerű inkább egy negyedik 

kategórián belül tárgyalni. Ezért én a Haarmann (1990, magyarul: 1998) és a Kaplan‒Baldauf 

szerzőpáros (2003) által használt presztízstervezés kategóriáját részesítem előnyben. Ez 

minden olyan tevékenységet magában foglal, amely a nyelv pozitív megítélését, aktív 

használatát célozza, mert nem csak a nyelvi tervezés tartalma, hanem az elfogadtatása is fontos 

(Haarmann 1990: 105). Ezzel a feladattal az irodalom keveset foglalkozik, pedig nem elég, ha 

a közösség csak befogadója az intézkedéseknek (vö. Sallabank 2012: 119-120). A 

presztízstervezésbe széles értelemben a többségi társadalom tájékoztatása, attitűdjeinek javítása 
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is beletartozik. A négy tényezőt Kaplan és Baldauf (2003: 202) foglalja rendszerbe. A szerzők 

elkülönítik a státusz-, korpusz-, elsajátítás- és presztízstervezés formai (technikai), valamint 

funkcionális feladatait.  

1.2.2. A mirandés nyelvi tervezés eddigi eredményei 

A nyelvi tervezés a mirandés esetében, kisebbségi nyelv lévén, a revitalizáció céljait szolgálja. 

A revitalizáció (nyelvélénkítés) egy veszélyeztetett, korlátozott szerepkörben használt nyelv 

funkcióinak, színtereinek, sőt beszélőközösségének bővítését jelenti (vö. Bartha 1999: 130), 

aminek a nyelvcsere pontos leírásán, az okok feltárásán kell alapulnia. A mirandai esetében 

egyszerre vette kezdetét a szociolingvisztikai „állapotfelmérés” (Martins 1997) és a nyelvi 

tervezés, amely pedig a gyakorlatban alakult azzal, hogy az elit a saját használatában alakította 

(alakítja) a nyelvet. Kezdetben a Lisszaboni Egyetem nyelvészei és mirandai értelmiségiek (a 

már említett GELM csoport) a korpusztervezéssel foglalkoztak. Ez egybecseng azzal, hogy az 

újlatin, főként ibériai nyelvészeti hagyományban a kisebbségi nyelvekkel kapcsolatos tervezési 

teendőket a normalizáció (a funkcionális színterek bővítése) és a normativizáció terminusaival 

írják le (vö. Bastardas‒Boada 2004). Azaz a nyelvi tervezést elsősorban nem a társadalom, 

hanem a nyelv szempontjából ragadják meg. Ezt bizonyítja, hogy a GELM különösen a norma 

kidolgozásával foglalkozott: a helyesírási szabályzat az írott, a csoport tagjainak irodalmi 

tevékenysége pedig a szóbeli standard mirandés alapjait kívánta megteremteni (Merlan 2009: 

397-398).  

1.2.2.1. Korpusztervezés 

A korpusztervezés két része Kaplan és Baldauf szerint (2003: 202) a standardizáció és a korpusz 

formálása. A mirandés standardizációja az Ausbau/Einbau problémáit is érintette. Például a 

helyesírási szabályzat néhányszor a „portugál típusú” megoldásokat preferálta a könnyebb 

tanulás érdekében, míg ma a leónihoz közeledést hirdetők kapnak egyre több szót (ld. 

korábban). A korpusz formálása, azaz a stilisztikai és a lexikai modernizáció, a purifikáció, a 

terminológiai egységesítés jelenleg is folyamatban van. A nyelvművelés ma sporadikus és 

informális folyamat, nincsenek szervezett keretei. Leginkább az internet, az újságírás és az 

irodalom segít a stilisztikai modernizációban. 

1.2.2.2. Státusztervezés 

Kaplan és Baldauf szerint ez a kategória a státusz standardizációjából és a tulajdonképpeni 

státusztervezésből, azaz a nyelvterjesztésből (revitalizáció, nyelvmegtartás, nyelvek közötti 
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kommunikáció, terjesztés) áll (2003). Az első kategória a jogi elismerés kivívását jelenti: a 7/99-

es törvény részleges sikerként értelmezhető. Nagyobb probléma a nyelvterjesztés 

sikertelensége. Míg a revitalizáció, nyelvmegtartás némi reménnyel kecsegtet, a mirandés 

országos vagy nemzetközi terjesztése legfeljebb szórványosan, néhány érdeklődő portugál vagy 

külföldi körében lehetséges. A státusztervezés része lehet a nyelvet már beszélők nyelvi 

kompetenciáinak bővítése is, a nyelvhasználat élénkítése is. Ebben járt élen egy 

szociálpedagógus hallgató, Carlos Manuel Rêgo (Rêgo 2013), aki egy mirandai idősotthonban 

kísérleti programként bevezette a mirandés használatát. Mivel az idősek jelentős része 

mirandés-domináns vagy akár egynyelvű, számukra a jobb közérzetet, vagy akár az alaposabb 

orvosi ellátást biztosítja, ha anyanyelvükön beszélhetnek. São Martinho idősotthonában máig 

mirandaiul folyik az ellátás, a katolikus pap ezen a nyelven foglalkozik a hívekkel, mirandaiul 

szervezik a kulturális programokat, ünnepségeket. 

1.2.2.3. Elsajátítás-tervezés 

Egy nyelv oktatási szerepének tervezése a feltételek megteremtéséből és a nyelv iskolai 

használatából áll (Kaplan‒Baldauf 2003: 217-220). Mindkét lépés hiányosan valósult meg, így 

nem beszélhetünk szervezett, teljes körű elsajátítás-tervezésről. Hiányoznak a tanárképzés- és 

tanárkiválasztás feltételei, a közösség bevonásának politikája és az értékelési kritériumok (a 

diákok teljesítményétől a programig minden színtéren).  

1.2.2.4. Presztízstervezés 

A mirandés „imázsa” sokat változott az 1990-es évek óta, de ez nem szervezett kampányok 

eredménye, hanem sok egyén különféle területeken végzett színvonalas, kitartó, a nyelvvel 

közvetlenül és közvetve kapcsolatos tevékenységéből adódik. A mirandai beszélőközösség és a 

többség már nem stigmatizálja a nyelv használatát, azonban a Kaplan és Baldauf (2003: 222) 

felosztásában nyelvpromóciónak nevezett területen még vannak teendők: az állami hivatalokat, 

intézményeket is meg kell győzni az ügy érdekében, és az intellektualizációnak nevezett 

területen (a nyelv magaskultúrában, munka terén vagy tudományos életben való használata) is 

vannak hiányok. Azonban az utóbbi egy diglossziában használt kisebbségi nyelv esetén kevésbé 

fontos: a mirandés nyelvi tervezésnek nem feladata a portugáltól „elhódítani” a hagyományosan 

ahhoz tartozó domaineket. 
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1.2.2.5. Az eddigi nyelvi tervezés mérlege 

A GELM 2000-ben elkészített egy akciótervet146, amely a mirandés promóciójának jövőbeni 

feladatait összegzi, feltüntetve az addigi eredményeket is. A bevezetőben szerepel, hogy a 

mirandés javára vált a 2001-es Nyelvek Európai Éve, mert a nyelv kis időre figyelmet kaphatott 

a programokban. Ennek kapcsán készült el az akcióterv is. A célok első csoportját a mirandésnek 

a közösségen kívüli elismertetése képezi: 

 a mirandés elismerése kisebbségi és hivatalos nyelvként 

 portugálok, főként tanárok közötti népszerűsítés 

 az „új” újlatin nyelv megismertetése tudományos fórumokon 

 a nyelv bevonása az EBLUL (Kevésbé Használt Nyelvek Európai Irodája) 

tevékenységébe 

Az akcióterv kiemeli, hogy e feladatokhoz nincsenek megfelelő személyi és egyéb forrásaik. A 

probléma az eltelt időben spontán kezd megoldódni azzal, hogy élénkül a nemzetközi 

tudományos figyelem a mirandés iránt. (Az EBLUL 2010-es megszüntetése az utolsó pontot 

okafogyottá teszi.) Azonban a hazai elismerésért még sokat kell tenni: különösen a 

tanárképzésben. 

A mirandai közösségen belül az akcióterv az alábbi feladatokat határozta meg: 

 szövegek publikálása 

Teljesítve a számos irodalmi mű által. Hiányoznak még más műfajú művek és mirandai nyelvű 

tudományos munkák (néprajz, helytörténet, stb.). 

 egy mirandai nyelvű honlap létrehozása 

A Froles Mirandesas blog részben teljesíti ezt a feladatot, de igazán interaktív és érdekes, 

rendszerezett oldalra volna szükség a szélesebb közönség eléréséhez. 

 tanárképzés 

Egyáltalán nem áll rendelkezésre. 

 oktatási segédanyagok 

Néhány képregényen és egy ábécéskönyvön kívül hivatalos anyag nincs. 

 a kollektív emlékezet dokumentálása 

A helyi múzeum és a lokálpatrióták kiadványai ezt a feladatot ellátták.  

                                                 
146 http://mirandes.no.sapo.pt/LMPSdecdes.html  
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 a nyelv népszerűsítése (nyelvkurzusok, nyelvoktatás szélesítése, A Mirandai Nyelv 

Napja) 

A felnőtteknek szóló nyelvkurzusokra nagy szükség volna, a nyelv napja minden év szeptember 

17-én kerül megrendezésre, országos sajtónyilvánosság előtt. 

 a polgármesteri hivatal kulturális bizottságában nyelvi képviselet létrehozása 

Ismereteim szerint 2014-től dolgozik egy személy a hivatal mirandai nyelvű kommunikációján. 

Az akcióterv általános és konkrét célokat is meghatároz, de érdemes volna olyan programot 

alkotni, amelyben a célok mellett megoldási stratégiák is szerepelnek. Első lépésként az 

általános elvek konkrétabbá alakításához Yamamoto (1998: 114, idézi Crystal 2000: 143-144) 

gyakorlatiasabb szempontú listáját érdemes megfigyelni a revitalizáció feladatairól. Yamamoto 

(1998) kilenc faktort különböztet meg, amelyek segítenek a kisebbségi nyelvek 

fennmaradásában és népszerűsítésében: 

 a domináns kultúra támogatása a nyelvi diverzitás fenntartása érdekében 

 erős közösségi identitástudat 

 a közösség nyelvét népszerűsítő oktatási programok 

 bilingvis/kétkultúrájú oktatási programok 

 anyanyelvi tanárok képzése 

 a beszélőközösség egészének bevonása 

 könnyen használható nyelvi tananyagok létrehozása 

 hagyományos és új írott irodalom  

 a nyelv használati színtereinek erősítése, újak létrehozása 

Ezeket a célokat a Grenoble és Whaley revitalizációs kézikönyvében (2006: 202-204) található 

checklist, azaz teendőlista segítségével lehet konkrét célokra lefordítani. A lista Fishman (1991) 

alapján, de a sürgető feladatok megoldására koncentrálva készült el. A főbb programpontok: a 

vitalitás mérése, a nyelvi változatok felmérése, a közösségi erőforrások és célok megállapítása, 

a lehetséges akadályok felmérése és leküzdési stratégiák, írásbeliség kialakítása és 

normativizáció (a használatával együtt), az oktatás feltételeinek megteremtése, a program 

értékelése. 
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2. Feladatok, problémák és lehetőségek a mirandés revitalizációjában 

2.1. Állapotfelmérés 

Crystal (2000: 92) leírja, hogy prioritásokat kell meghatározni a revitalizáció tervezésekor. A 

nyelvélénkítést gyakran orvosi metaforákkal írják le: Crystal is így tesz, amikor a sürgős esetek 

előnyben részesítéséről ír. Egy nyelv esetében azonban nem egyértelmű, hogy milyen 

hiányosságok orvoslása a sürgős. Ehhez pontosan fel kell mérni az etnolingvisztikai vitalitást, 

ami a mirandés esetében a revitalizációtól függetlenül, egyéni kutatások keretében valósult meg 

(Martins 1997, Merlan 2009, jelen munka). A nyelv veszélyeztetettségének mértékéről máig 

nincs egyetértés a közösségben. Merlan (2009) riasztó adatait, amelyek szerint a mirandést a 

fiataloknak csak néhány százaléka használja aktívan, Júlio Meirinhos volt parlamenti képviselő, 

a 7/99-es törvény „atyja” kétségbe vonta, mondván: „a mirandés jó egészségnek örvend”147. 

Terepmunkám tapasztalatai szerint más döntéshozók sem reflektálnak a mirandés használatának 

nehézségeire. Újsághír címében nevezik „Egy élő és fejlődő nyelvnek”148, ami hamis 

biztonságérzetet kelthet. (A mirandés a Luziadák fordításáról szóló cikk szerint azért fejlődik, 

mert új szavak kerülnek a lexikai rendszerébe. Csakhogy éppen a Luziadák fordításakor nem ez 

történt. A mirandésbe beemelt portugál eredetű hajózási terminusok éppen nem az élő nyelv 

természetes változásának eredményei, hanem a fordítási szükséglet generálta egyéni 

megoldások.) Visszatérve: ha a vitalitás továbbra is viták tárgya lesz, egy mindenki számára 

elfogadható, objektív és nagy mintán végzett felmérés válhat szükségessé. Ehhez célszerű volna 

(valamely portugál egyetem vezetésével) a EuLaViBar (European Language Vitality 

Barometer)149 eszközt használni, amely egy részletes nyelvhasználati kérdőívből és a 

kiértékelést segítő Excel-sablonból áll. A kérdőívet reprezentatív mintán kell alkalmazni, majd 

összegezve az eredményeket, a látványos és alapos vitalitási mátrixban kirajzolódik a nyelv 

helyzete, erősségeivel és gyengeségeivel együtt. A vitalitás felmérése időigényes volna, és nem 

valószínű, hogy Martins (1997), Merlan (2009) és a jelen dolgozat eredményeitől lényegesen 

eltérő konklúzióhoz vezetne. Ezért az erőforrásokat inkább a revitalizációs programra kellene 

fordítani. Ennek első lépése a nyelv veszélyeztetettségének helyi és országos szintű tudatosítása 

a beszélőközösség demotiválása nélkül (vö. Crystal 2000: 96).  

                                                 
147 http://tierraalantre.wordpress.com/2007/10/14/apenas-3-dos-jovens-de-miranda-falam-a-lhengua/  
148 http://web-archive-pt.com/page/346388/2012-10-01/http://www.mdb.pt/noticia/3156  
149 http://www.ethnologue.com/ethnoblog/paul-lewis/eulavibar-another-way-evaluate-vitality#.U-8h2XarOsZ  
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2.2. Nyelvmenedzselés 

A veszélyeztetett nyelvek élénkítésében fontos az optimista ám realitásokon alapuló 

kommunikáció, a közösség dinamizálása és a proaktivitás. Mindezt együtt, véleményem szerint, 

a nyelvmenedzselés (language management) fogja össze. Jernudd és Neustupný (1986) dolgozta 

ki ennek elméletét, amely náluk „a nyelvi problémák feltárását, elemzését és kezelését” jelenti 

(vö. Lanstyák 2010b: 55). Spolskynál a fogalom meghatározása: „conscious and explicit efforts 

by language managers to control the choices” (2009: 1), „the explicit and observable effort by 

someone or some group that has or claims authority over the participants in the domain to 

modify their practices or beliefs” (2009: 4). 

A tevékenységnek két ága van: a laikus beszélők problémamegoldási kísérleteit egyszerű 

nyelvmenedzselésnek nevezzük, míg az intézményes keretek között, szakértők által végzett 

problémamegoldást szervezett nyelvmenedzselésnek (Lanstyák 2010b: 55). Spolsky szerint 

előbbinek a legegyszerűbb formája a családon belüli nyelvhasználati kiigazítások: egy-egy 

tekintéllyel bíró családtag gyakran igyekszik módosítani rokonai nyelvi magatartását (Spolsky 

2009: 30). A mirandai közösségben ezek az egyszerű formák a családnál szélesebb egységekben 

is érvényesülnek a köztiszteletben álló beszélők példamutatása által.  

Nekvapil (2006) szerint a szélesebb körű nyelvmenedzselés kiindulópontja a hétköznapi 

beszélők nyelvi problémáinak azonosítása: ezek a nyelvi rendszerrel vagy annak használatával 

kapcsolatosak (a diskurzusoktól a nyelvi udvariasságon át a jogalkotásig számtalan módon). 

Saját megközelítésem ennél is átfogóbb értelemben, minden, a nyelvet érintő (pl. egy kisebbségi 

nyelv használatát nehezítő) körülményt problémának nevez. Abból indulok ki, hogy ha az 

elmélet a nyelvi tervezés társadalmi dimenziójával foglalkozik (Jernudd‒Neustupný 1986: 71), 

akkor problémának tekinthető a vitalitást meghatározó bármely faktor. Ahogyan Lanstyák írja, 

a nyelvi problémák a társadalmi problémák fontos összetevői (2010a: 24), bár nem minden 

nyelvi tervezést végző személyben tudatosul, hogy a nyelvi problémák egyben társadalmi 

problémák is. Márpedig a mirandai nyelvi tervezés fő feladata, hogy el kell emelkednie a nyelvre 

mint kódra koncentráló tervezéstől.  

Az alábbiakban Lanstyák tipológiája (2010a: 31-44) alapján adok néhány példát a 

mirandést érintő problémákra. A rendszer a megoldandó eseteket kiterjedtségük, tartósságuk, 

megoldhatóságuk, súlyosságuk, következményeik, tudatosultságuk, explicitségük, nyelvi 

rendszerben elfoglalt helyük és nyelvi jellegük alapján osztja fel. A mirandés szempontjából 
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társadalmi szintű, tartós típusprobléma a portugál állam kisebbségeket ignoráló nyelvpolitikája 

és jogrendszere; megoldható, de nem tudatosult probléma a kisebbségekről szóló ismeretek 

bevonása a tanárképzésbe. Társadalmi szintű, középsúlyos, tartósan nem megoldható probléma 

az anyagi források hiánya. Nagyközösségi (Mirandát érintő), tartósan fennálló nehézség a 

munkalehetőségek hiánya, átmenetileg megoldhatatlan gond a helyi közszolgáltatások (kórház, 

bíróság, stb.) áttelepítése Bragança városába. Nagyközösségi, súlyos veszély a mirandai 

társadalom elöregedése, rejtett probléma a mirandés vitalitásának eltérő felfogásai vagy a ki 

nem mondott/fel nem vállalt nyelvcsere-hajlandóság, stb. Kisközösségi probléma a sendim-i 

közösség nyelvi és ideológiai különállása (Ausbau-törekvései), vagy a fiatalokat megszólító 

nyelvi programok hiánya. 

Azért tartom fontosnak a nyelvmenedzselés szemléletét, mert jobban strukturálja a 

feladatokat és a problémamegoldási stratégiákat, így segít a jobb feladatmegosztásban, a 

tudatosabb revitalizációszervezésben. Ezen kívül a fogalom által sugallt proaktivitás, a nyelven 

kívüli, de mégis a mirandésre ható (gazdasági, demográfiai) problémák elhárítása hozzájárul a 

sikeresebb revitalizációhoz. Így válhatna a nyelvi tervezés egy szélesebb társadalmi tervezés 

részévé. Ahogyan Haugen fogalmaz, a társadalmi és nyelvi tervezés karöltve járnak (Haugen 

2004: 627). Grenoble és Whaley (2006: IX) is hangsúlyozza, hogy „egy helyesírás és egy 

televíziós program még nem ment meg egy nyelvet”, ahhoz proaktív, hosszú távú, sokoldaló 

programra van szükség. 

2.3. A nyelvi tervezők szerepe 

Sokan hangsúlyozzák, hogy egy nyelv revitalizációja nem lehet sikeres a beszélők nélkül. Ezért 

jó, ha a nyelvi tervezői team (egy része) a közösség tagja, és még jobb, ha személyes 

nyelvhasználati példamutatásuk ösztönzi a közösséget (Crystal 2000: 154). A nyelvi 

tervezőknek egyezségre kell jutniuk a problémákról és megoldásukról, a nyelvnek szánt 

szerepről. Mirandában ebből nincsenek nagyobb polémiák, bár van, aki inkább a kulturális 

örökség hordozójaként tekint a mirandésre, más pedig mindennapi kódként képzeli el azt. A 

nyelvi tervezők döntéseit meghatározzák az ideológiáik, azaz az, hogy szerintük mi szolgálja a 

társadalom javát (Ricento 2006: 12). Szerencsés, hogy ennek a spontán szerveződött csoportnak 

van nyelvész, író, természettudós, tanár, zenész, stb. tagja. Kár azonban, hogy a mirandés 
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alapítvány vagy egyesület két évtizede sikertelenül szerveződik. 2010-ben150 és 2014-ben is 

megkísérelték létrehozni, egyelőre a második kísérlet sem tűnik eredményesnek. A 2014-es 

alakuló ülésen151 az alábbi feladatokat határozták meg: pauliteiro-csoport létrehozása, oktatás 

(csak az eddigi nyelvkurzusokat említve), irodalom, zene, tradíciók, nemzetközi terjesztés, 

adatbázis létrehozása. Véleményem szerint ezek a célok inkább a mirandés kulturális funkcióját 

erősítik. Pedig a szervezetnek (vagy más nyelvek mintájára: akadémiának) a korpusztervezési 

és dokumentációs célokon túl a nyelvmenedzserek utánpótlását is biztosítania kellene. 

2.4. Javaslatok a mirandés nyelvmenedzselésre 

Az alábbiakban Crystal (2000: 130-143) hat nyelvi vitalitási alapelve segítségével 

csoportosítom a saját nyelvmenedzselési javaslataimat. 

1. Egy veszélyeztetett nyelv helyzete akkor javul, ha a beszélőinek presztízse nő a domináns 

közösségben. (Crystal 2000: 130) 

A mirandés „láthatóságát” mind a döntéshozók, mind a köznapi beszélők felé növelni kellene. 

A nagyobb belföldi figyelem eléréséhez szélesebb médianyilvánosságra, még több pozitív 

megjelenésre volna szükség. Fontos, hogy az érdekérvényesítés ne váljon konfliktussá, ám 

tudatosítani kellene a többségi társadalommal a mirandés veszélyeztetettségét, a nyelvi-

kulturális diverzitás fenntartásának fontosságát. A mirandai közösségnek tovább kellene 

küzdenie a szélesebb jogi védelemért. Ennek érdekében a nemzetközi tudományos és 

kisebbségvédelmi fórumokkal is meg kellene ismertetni a nyelvet és a kultúrát, helyben pedig a 

civil szerveződéseknek kellene tovább erősödniük. A diaszpóra tagjait a lakóhelyük kulturális 

intézményei segíthetnék. Ahogyan Lisszabonban az északi származásúak művelődési háza 

(Casa de Trás-os-Montes e Alto Douro152) adott helyet korábban a mirandéskurzusoknak, úgy 

az egyébként szoros kapcsolatokat ápoló mirandaiak más városokban is kereshetnének hasonló 

kulturális központokat. (Külföldön a Camões Intézet segíthetné a mirandaiak önszerveződését.) 

A diaszpóra tagjait afféle informális testvérvárosi lánc fűzhetné össze. A presztízsnövelés nem 

csak a többségi társadalom felé, hanem a kisebbségi közösségben is fontos. Az attitűdformálás, 

identitáserősítés a beszélők tájékoztatásával, és főként a hozzáadó kétnyelvűség lehetőségének 

                                                 
150 http://www.pportodosmuseus.pt/2010/09/14/mirandes-vai-ter-instituto-ou-fundacao-a-breve-prazo/ 
http://www.jn.pt/paginainicial/interior.aspx?content_id=1456782#AreaComentarios  
151 http://frolesmirandesas.blogspot.pt/search/label/ALCM-
Associa%C3%A7on%20Lh%C3%A9ngua%20i%20Cultura%20Mirandesa%20%28Ajuntouro%20an%20Sendin
-17%20maio%20de%202014%29  
152 http://www.ctmad.pt/ctmadsite/?q=en/content/hist%C3%B3ria  
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megismertetésével valósulhat meg. Crystal azt is kiemeli, hogy a kisebbségi nyelvek általában 

kevés művészeti alkotás ihletői (2000: 99). A mirandésről ellenben elképzelhető, hogy a 

jövőben még több vers, film témáját adja, ami szintén presztízsnövelő lehet.  

2. Egy veszélyeztetett nyelv helyzete akkor javul, ha nő a beszélőinek jóléte a domináns 

közösséghez képest. (Crystal 2000: 132) 

A nyelvi tervezéssel mint a jólét biztosításával már egy születő tudományterület is foglalkozik 

(welfare linguistics, ld. Lanstyák 2010a). Grin is azt írja: a nyelvpolitika (és a nyelvi tervezés) 

feladata a jólét növelése a nyelvi környezet megváltoztatásával (2003a: 30, Cooper 1989 

alapján) Egy kisebbségi nyelv támogatása nem csak nyelvi vagy kulturális okokból szükséges. 

Gyakori, hogy a kisebbségi léthez alacsonyabb iskolázottság, rosszabb munkaerő-piaci esélyek, 

és ezek miatt alacsonyabb várható életkor társul (Winsa 2005, Kuunas 2003). Ezért is volna 

fontos a helyi orvosi ellátás és az ügyintézési lehetőségek szélesítése. A nyelven kívüli, mégis 

a nyelvet érintő tervezési feladat a helyi gazdaságot erősíteni, esetleg olyan munkahelyeket 

teremteni, amelyeken a mirandés használata legalább részlegesen lehetséges, vagy éppen 

szükséges (mezőgazdaság, turizmus, vendéglátás, idősgondozás). 

3. Egy veszélyeztetett nyelv helyzete akkor javul, ha beszélőinek jogi lehetőségei bővülnek 

a domináns közösségben. (Crystal 2000: 133) 

A Keretegyezmény betartása első, de fontos lépésként máris lendítene a közösség helyzetén: 

minimális programként szemléletformáló, hosszú távon pedig konkrét haszna lehetne. 

Alapelveiből levezethető a saját sajtótól az oktatáson át a tanárképzésen át a nagyobb 

önrendelkezésig néhány fontos jog, bár a jogi lehetőségek valódi bővülését a Karta ratifikálása 

biztosítaná. Erre még bizonyára sokat kell várni. Rövid távon egy szimbolikus intézkedést tartok 

lehetségesnek: a mirandés névhasználat engedélyezését.  

4. Egy veszélyeztetett nyelv helyzete akkor javul, ha erős jelenléte van az oktatási 

rendszerben. (Crystal 2000: 138) 

Ennek érdekében jogi lépésekre, reformokra és szemléletváltásra van szükség, ami hosszú távon 

lehet reális cél. Minisztériumi feladat volna a mirandéstanár-képzés megteremtése, a nagyobb 

szakmai támogatás biztosítása, egy érettségi vagy nyelvvizsga kidolgozása, a mirandésről szóló 

alapismeretek beépítése az országos tananyagba. Helyi hatáskörbe tartozna a szülők alaposabb 

tájékoztatása (például a korábban említett, kétnyelvűségről szóló brosúrák szerkesztése). A 

felnőttoktatásban a hagyományos vidéki szakmák tanfolyamain lehetne megpróbálkozni a 
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mirandés használatával. Ezen kívül hasznosnak látom egy mentorrendszer bevezetését: idősebb 

anyanyelvi beszélők segíthetnék a diákokat, ami kölcsönösen előnyös volna. Megfontolandó 

egy, a 18-35 éves korosztályt elérő önkéntesi rendszer kiépítése, hogy a fiatalok az érettségi 

vizsga után is kapcsolatban maradjanak a nyelvvel: ez volna az alapja a generációk közötti 

nyelvátadásnak. Rövid távon reális lehetőség a nyelvórák számának növelése, de ismerve a 

három tanár óraterhelését, ehhez új oktatókat kellene alkalmazni. Költségkímélő 

gyorssegélyként erősíteni kellene a mirandés szerepét az iskola nyelvi tájképében.  

További javaslatom, hogy a mirandést vonják be felnőttképzésbe, szakképzésbe. Az 

AEPGA és más szervezetek gyakran indítanak tanfolyamokat a hagyományos mesterségek 

megőrzésére. Mivel ezek szókincse mirandaiul rendelkezésre áll, nem volna lehetetlen ezen a 

nyelven oktatni a régi tudásanyagot. Mivel a méhészet, szamártenyésztés, kosárfonás, 

kötőanyag nélküli falazás nem nyelvigényes gazdasági alszektorok, ezekben a dolgozók nem 

szenvednének hátrányt a mirandés használata miatt, sőt talán a nyelvből mint kommodifikációs 

eszközből még profitálhatnának is. Ez az egyetlen út jelenleg a szaknyelvek mirandaiul való 

megismeréséhez. Mindezt a szülőkkel is tudatni kell, természetesen a nehézségekre is 

reflektálva. Edwards és Newcombe ezt a feladatot is marketingként képzeli el (2006). Szerintük 

meg kell győzni a szülőket arról, hogy a kisebbségi nyelv nem káros vagy ódivatú, és nem 

csökkenti a gyermek társadalmi, munkaerő-piaci esélyeit (2006: 139). A walesi nyelv 

revitalizációjából merítve példáikat, azt írják le, hogyan lehet a kétnyelvű gyermek mint 

„termék” iránt bizalmat kelteni, és elérni azt, hogy a közösség pozitívan viszonyuljon kisebbségi 

identitásához. A „termék” imázsát különféle figurákkal, karakterekkel alakítják ki: a hat figura 

a kétnyelvűvé válás hat jó okát szimbolizálja. A program előnye, hogy természetesként kezeli a 

szülők kétkedését, és a kétnyelvűség absztrakt fogalmát a gyakorlatba ülteti át, konkrét 

tevékenységeket és példákat kínálva. Például a szervezők hírlevélben tájékoztatják a szülőket a 

sikeres kétnyelvűekről, foglalkoztatókönyveket, CD-ket adnak ki, és még az orvosi rendelőkben 

is plakátokat tesznek ki a walesi nyelv megőrzésének fontosságáról. Edwards és Newcombe 

szerint fontos, hogy a revitalizációs programok ne csak az iskolára róják rá a kétnyelvűség 

fenntartásának felelősségét. Sürgető feladat egy hasonló kampány megszervezése Mirandában 

is. Első lépésként tájékoztatóanyagokat kellene osztani a szülőknek, amelyekben például a 

kétnyelvűség előnyeiről, a nyelvi mítoszok tisztázásáról lehetne szó. Ki kellene emelni a 
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mirandéstudás hasznait, de szükség volna egy információs szolgálatra is, amely választ adna a 

szülők további kérdéseire, tanácsokat adna a családi nyelvhasználathoz. 

5. Egy veszélyeztetett nyelv helyzete akkor javul, ha a beszélőinek módjában áll írásban 

használni a nyelvet. (Crystal 2000: 141) 

Véleményem szerint ez a cél a mirandés hagyományaiból fakadóan másodlagos, mégis hasznos 

volna megnyitni az irodalmat és az internetes írásbeliséget szélesebb közönség felé. 

Elengedhetetlen volna egy aktív részvételre ösztönző, rendszeresen frissülő, jó technikai hátterű 

honlap, és egy nem csak nyelvműveléssel foglalkozó hírlap, hírlevél. 

6. Egy veszélyeztetett nyelv helyzete akkor javul, ha a beszélői hozzájutnak az elektronikus 

technológiákhoz. (Crystal 2000: 143) 

Ennek a technikai feltételei nagyrészt adottak, hiszen a mirandaiak nagy része rendelkezik 

számítógéppel, internetkapcsolattal. Ám a kínálatot szélesíteni kellene: interaktív nyelvoktató 

programra, érdekes honlapokra, jól működő fordítószoftverre, a közösségi oldalak mirandés 

változatára, oktatási segédanyagokat tartalmazó feladatbankra, stb. volna szükség. A nyelv 

elektronikus menedzselésében ki kellene használni a közösség kreativitását, a fiatalok modern 

technikában való jártasságát. Akár még egy mobiltelefonos nyelvoktató alkalmazás is 

készülhetne, nem túl nagy anyagi és időráfordítással. Fontos, hogy a kamaszok, fiatalok számára 

létezzen mirandai nyelvű iskolán kívüli tevékenységkínálat, máskülönben a szülővé válás előtti 

periódusban elveszítik (érzelmi és gyakorlati) kapcsolatukat a nyelvvel (Fishman 2001: 15). 

3. Összegzés. A nyelvcsere visszafordításának lehetőségei 

Crystal szerint (2000: 129) kevés esettanulmány bizonyítja, hogy a nyelvcsere nem 

elkerülhetetlen. Grenoble és Whaley szerint sem tipikus, hogy a revitalizáció sikertörténet 

legyen (2006: IX). A nyelvcsere visszafordítása (a fishman-i reversing language shift, ld. 2001, 

vö. Dorian 1998) azért nehéz feladat, mert a beszélők életében bekövetkező változások nem 

igénylik az első/kisebbségi nyelv használatát, ezért az egyén a társadalmi mobilitás 

akadályaként tekint arra, és az állam is sokszor vet gátat a nyelvmegtartás elé (Fishman 2001: 

21). Mindezt tetézi a szülők jó szándéka, amellyel megelőzni akarván gyermekeik 

sikertelenségét, a többségi nyelvet kezdik el használni az otthoni közegben is.  
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Következtetések 

Dolgozatomban nyolc fő kérdésre kerestem a választ, amelyek mind a mirandés helyzetének 

jellemzőire, a vitalitásának tényezőire vonatkoznak. 

1. Milyen a mirandés mai nyelvpolitikai helyzete, elégséges-e a jelenlegi nyelvi jogi 

szabályozás a nyelv és a közösség támogatására? 

Portugáliában, ebben a hagyományosan monolingvisnek tekintett, alkotmányában is az 

egynyelvűséget deklaráló, központosító nyelvpolitikát folytató országban a standardista 

nyelvideológiák állami megerősítést kapnak. A kisebbségeket azonban nem éri direkt 

diszkrimináció, és ma már néhány nemzetközi kisebbségi és nyelvi jogi egyezménynek 

köszönhetően, valamint az Európia Unió diverzitást védő elveinek értelmében a mirandés is 

egyre több figyelmet élvez. Ennek ellenére a revitalizáció egyelőre csak egyéni, önkéntes 

akciókra épül. A 7/99-es törvény folklorikus szerepet szán a mirandésnek, és az állami 

intézmények sem nyújtanak elegendő szakmai, anyagi segítséget a revitalizációhoz. Fontos 

lenne, hogy Portugália tényleg betartsa a Nemzeti Kisebbségek Védelméről szóló 

Keretegyezményt, és ratifikálja a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartáját. Ennél 

is fontosabb volna a szemléletváltás, a nyelvi diverzitás megőrzésének igénye. 

2. Hogyan jellemezhető a mirandés nyelvhasználati helyzete, a mirandaiak mai verbális 

repertoárja (írásos és szóbeli, hagyományos és új színtereken), és mely szociolingvisztikai 

változók befolyásolják a nyelvhasználatot? Milyen a diglosszikus megoszlás a portugál, 

mirandai (egyéb) nyelv között, és vannak-e olyan színterek, amelyeken a mirandés 

használata stabil maradhat? 

A portugál-mirandés diglosszia az 1960-as években kezdte elveszíteni stabilitását, és az 

urbanizáció, modernizáció hatására a mirandés mára az informális színterekre szorult vissza. 

Monolingvis beszélők legfeljebb a legidősebbek között vannak, ellenben a 40 évnél fiatalabbak 

zöme portugál-domináns, vagy akár már nem is beszéli a helyi nyelvet. (A kereskedők a 

kasztíliait használják, és nő az idegen nyelveket tudók aránya a beszélőközösségben.) A 

portugál mint államnyelv, valamint az oktatás, gazdasági és kulturális élet nyelve az összes 

formális helyzetben dominál, de a családi nyelvhasználatban is teret hódított magának. Sok 

szülő a gyermeke jobb előmenetele érdekében mirandaiul már nem szocializálja gyermekeit 

(mások pedig tudatosan ellenkező döntést hoznak, családjuk mirandai identitását erősítve). Új 

színterek a turizmus, a szépirodalom és az internetes csatornák, és lassan kibontakozik a 
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mirandés használata néhány tudományágban (ezek szorosan a helyi valósághoz kötődnek, pl. 

nyelvtudomány, néprajz). Néhány, a helyi közösséget mozgósító ötlet reménykeltő, de a nyelvet 

csak a hosszú távú, stabil használat tarthatja fenn. 

3. Melyek a nyelvcsere-nyelvmegtartás legfőbb faktorai, melyek a vitalitás valós fokmérői? 

A nyelvcserét elősegítő faktorok a mirandés csekély munkaerő-piaci és gazdasági értéke, a 

korábbi, de ma is időnként felbukkanó stigmatizáció, a többségi csoport ignoráló szemlélete. Az 

elvándorlás, a csoport növekvő átlagéletkora, Miranda izolációja mind a nyelvre veszélyt jelentő 

demográfiai tényezők. A nyelvmegtartás felé hat az erős csoportszolidaritás és a mirandai 

identitáshoz kötődő pozitív attitűdök. A vitalitást a legjobban a generációk közötti nyelvátadás, 

a fiatalok nyelvtudásának mértéke mutatja meg: eszerint a mirandés igen nehéz helyzetben van. 

A 18 év alatti mirandaiaknak csak csekély része használja a nyelvet aktívan, noha attitűdjeik 

általában pozitívak a nyelv iránt. 

4. Milyen nyelvideológiák hatnak a közösségben és azon kívül, és milyen médiumok 

közvetítik ezeket a nyelvideológákat? Milyen attitűdökkel bírnak az egyes (életkori, stb.) 

csoportok a nyelvükkel szemben? 

A többségi ideológiákat leginkább a média közvetíti, a közösség nyelvfelfogását a nyelvművelő 

irodalom és az internetes közösségi oldalak mutatják be. Noha visszaszorulóban van a portugál 

elsőségét hirdető szemlélet, a mirandést máig többen tekintik hibás kódnak, dialektusnak. Ezzel 

szemben a közösségben és akár a többség körében is jelen van egy kultikus attitűd, amely a 

mirandés ősiségét, természetességét hangsúlyozza, és erkölcsi kötelességnek tekinti annak 

megőrzését. Az idősek körében gyakran tapasztalható a szégyenlő attitűd, a fiatalok egy része 

pedig azért adja fel nyelvét, mert a portugált hasznosabbnak tartja, nem látva értéket a hozzáadó 

típusú kétnyelvűségben. A nyelvápolók nehezen adják át küldetéstudatukat az ifjabb 

generációknak, mégis van néhány elkötelezett 20-30 éves, akik igyekeznek társaikat is 

meggyőzni a nyelvmegtartás fontosságáról, a mirandés értékéről. 

5. Hogyan hat a gazdasági-technikai modernizáció a mirandai nyelv használatára? 

Ez a nyelvcserét elősegítő faktor az utóbbi időben a mirandés javára fordul bizonyos 

színtereken. Míg az utóbbi évtizedekben a munkaerő elvándorlása, a magas munkanélküliség, 

az ipar hiánya gazdaságilag igen kevéssé vonzó területté tette Mirandát, manapság néhány 

beruházás reményt kelt, ami a nyelv presztízsére is hatással lehet. Néhány vállalkozó a turizmus, 

vendéglátás, mezőgazdaság terén a mirandést is kommodifikációs eszközzé tette, azaz 
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hozzáadott értékként kezeli azt. Lassanként reklámértéke lesz a mirandésnek: helyet kap 

szuveníreken, termékcímkéken.  

6. Hogyan lehet sikeres a nyelv oktatása? 

A jelenlegi nyelvoktatási modell folklorikus szerepben tartja a mirandést: sem az óraszám, sem 

a taneszközök, sem a program szerkezete nem megfelelő. Mivel nincs vizsga, a diákok egy 

részének csak időtöltést jelent a heti egy nyelvóra. A program sikere nagyban függ a tanárok 

elkötelezettségétől. Pozitívum az ő lelkesedésük, ösztönös pedagógiai érzékük, kitartó 

munkájuk, amivel a tankönyvek hiányában a tanórák anyagát összeállítják. A mirandés oktatása 

minisztériumi szakmai és anyagi támogatással, nagyobb óraszámmal lehetne sikeresebb, de a 

kötelezővé tétel és a tanítási nyelvvé válás nem szolgálná a mirandés javát. 

7. Melyek a revitalizáció esélyei, képes-e a közösség hosszú távon fenntartani a 

hagyományos életmódját, a tradicionális társadalmi kötelékeket, és természetesen: a 

nyelvét? 

Crystal hangsúlyozza: a nyelvésznek nincs joga kényszeríteni a beszélőt nyelve megtartására, 

és nem is minősítheti a nyelvcserét tévedésnek, felelőtlenségnek (2000: 105). A fizikai jólét az 

emberi szükségletek rangsorában jóval előbb szerepel, ennek hiányában egy nyelvért aggódni 

maga a „luxus” (Crystal 2000: 104). A mirandaiaknak a modernizálódó világban kell 

megőrizniük régiójuk, kultúrájuk és nyelvük (jó értelemben vett) egyediségét, és ki kell 

alakítaniuk egy olyan életmódot, amelyben a stabil, hozzáadó kétnyelvűség, a portugál és a 

mirandés diglossziás elrendezése tartósan fennmaradhat. Ebből a perspektívából már nem is 

tűnik „luxusnak” a nyelvmegtartás. Inkább az egyén egészséges identitásának záloga. 

Valószínűleg a mirandaiak egy csoportja a jövőben is ritka erős érzelmi kötelékekkel fog 

kapcsolódni a nyelvterülethez. Az ő tevékenységük mindenképpen pédaértékű: a nyelvcsere 

visszafordításáért vívott harcuk, és a régióért, kultúráért folytatott civil társadalmi összefogásuk 

európai és világméretű kontextusban is figyelemre méltó, megismerendő. Dolgozatom az 

analízis és a javaslattétel mellett e célból is készült. 
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1. ábra: A világ nyelveinek száma 

 
Forrás: Graddol 2006: 60 

 
 
 
2. ábra: A világ nyelveinek vitalitás szerinti eloszlása az ún. EGIDS skála 

alapján 

 
Oszlopok: az adott kategóriába tartozó nyelvek száma.  

Forrás: Simons-Lewis 2013: 23 
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3. ábra: A portugál nyelvi, politikai és dialektushatárok 

 
Forrás: Teyssier 1982: 48 

A vonalak a különböző izoglosszákat jelzik. A -+ vonal a politikai határt mutatja, a 
vastagított vonal pedig a portugál és a spanyol nyelvterület határát. (Fordítás: H.E.G.) 
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4. ábra: A portugál gyarmatbirodalom (1415-1999) 

Forrás: http://revistapesquisa.fapesp.br/wp-content/uploads/2012/11/018-
025_ImperioPortugues_201-31.jpg 

 
 
 
 
 
5. ábra: A portugál nyelv a világban (a CPLP közösség tagjai) 

 
A sötét szín jelöli a tagországokat, a többi állam (társult) megfigyelő.  

Forrás: http://laguayanaesequiba.blogspot.hu/2010/08/brasil-y-la-lusofonia.html  
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6. ábra: Portugália nyelvei 

 
Nyelv Beszélők 

(ezer) 
A 
lakoság 
%-ában 

Nyelv Beszélők 
(ezer) 

A lakoság 
%-ában 

Portugál 9753 99,8 Portugál jelnyelv 8 0,1 
Egyéb 110 1,1 Német 5 0,1 
Zöld-foki (kreol) 24 0,2 São Tomé-i (kreol) 3 0,0 
Spanyol 23 0,2 Kimbundu 3 0,0 
Francia 21 0,2 Guineai (kreol) 2 0,0 
Angol 11 0,1 Wu 0,3 0,0 
Mirandai 10 0,1    

Forrás: Pinto 2008: 74 
(1991-es adatok)  
Megjegyzés: mivel a népszámlálásokban nem szerepel kérdés az anyanyelvre vonatkozóan, 
forrásom, Pinto (2008) sem fért hozzá frissebb adatokhoz. Ez sokat elárul a portugál 
nyelvpolitika diverzitással kapcsolatos felfogásáról. 
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7. ábra: A portugáliai nyelvi változatosság 

 
Forrás: http://www.ethnologue.com/map/PTES (részlet) 

 
8. ábra Miranda megye 

a.) Miranda az Ibériai-félszigeten 
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Forrás: Google Maps 
b.) Miranda do Douro megye és Északkelet-Portugália  

Forrás: Sapo Mapas 
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9. ábra Miranda do Douro 
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10. ábra Manuela Barros térképe a régi nyelvterületről 

 
Forrás: Barros Ferreira 2001a 
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11. ábra José Ruy képregénye (részlet) 

 
- A mi nyelvünket beszéled. A nyelv egy nép lelke. 
- Amíg egy nyelvet beszélnek, a nép nem hal ki. De te ki vagy? 
 
- Az asztúr nép tagja vagyok abból a törzsből, akiket a rómaiak zoela-knak neveztek. 
- Akkor kétezer éves vagy? Hogy-hogy mirandaiul beszélsz? 
 
12. ábra Bracara és Asturica Augusta 

 
Forrás: 
http://centros.edu.xunta.es/iesmanuelgarciabarros/latin_grego/paxinas_galerias/romanizaci
on_gallaecia/administracion_gallaecia.htm  
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13. ábra Az ibér dialektuskontinuum 

 
Forrás: http://userpages.uni-koblenz.de/~softlang/toknow/SLE_2010.pdf  
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14. ábra A mirandés változatai 

 

 
 
Forrás: Martins 1997: 36 térképe alapján, dialektushatárok: Merlan 2009: 80 alapján 
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15. ábra Kutatópontok 

 
Forrás: Sapo Mapas (adaptálva) 
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16. ábra Miranda do Douro megye lakossága 

 
 
Forrás: Vasconcelos 1900: 59, AERN 2010, 2011, 2012, Diagnóstico social, 16. oldal 
 
17. ábra Elvándorlás, elöregedés 

Település Lakosság  

 1991 2001

Atenor 206 172

Cicouro 112 105

Duas Igrejas 814 744

Ifanes 281 205

Miranda do Douro 1875 2127

Picote 486 368

Sendim 1422 1432

Forrás: Diagnóstico social, 21. oldal 
 
18. ábra Korfa 

Korcsoport A szám változása (%, 1991-2001) 

0-14 -34,5%  

14-25 -17,4%  

25-64 -8,8%  

65+  +24,9% 

Forrás: Diagnóstico social, 21. oldal 
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19. ábra A mirandés-kompetenciák (Önbevallás a mirandéstudás fokáról) 

 Semmit Egy 
keveset 

Többé-
kevésbé 

Eléggé jól Nagyon jól 

diákok - 32% 45% 20% 3% 
18-25 éves 3% 29% 37% 14% 17% 
26-40 éves 3% 18% 31% 29% 19% 
41-60 éves 3% 12% 18% 31% 36% 
60+ - 5% 10% 32% 53% 

Forrás: Merlan 2009: 242, 249 (n=611) 
 
20. ábra A mirandés mint első és második nyelv 

 

 
Forrás: Merlan 2009: 384 

 

 
Forrás: Merlan 2009: 388 
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21. ábra A mirandés-portugál diglosszia 

1. Funkció 
Formális     Informális 

   
 
2. Presztízs 

Magas      Alacsony 
  

 
3. Irodalmi hagyomány 

Magasirodalom    Népköltészet 
   

 
4. Elsajátítás 

Első/anyanyelv    Iskolai 
    

 
5. Standardizáció 

Standard     Vernakuláris 
   

 
6. Stabilitás 

Stabil, terjeszkedő    Instabil, visszaszoruló 
  

 
7. Nyelvi rendszer 

Komplexebb     Redukáltabb 
  

 
8. A csoport tekintélye 

Magas      Alacsony 
   

 
(A jobbra dőlő vonalkázás a portugált, a balra dőlő a mirandait jelzi, míg a rácsozás azt jelzi, 
ha az adott kritériumnak részben vagy egészben mindkét nyelv megfelel. A rácsozott cella 
mérete azt is jelzi, hogy az adott jellemző mennyire illik egyszerre mindkét nyelvre. 
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22. ábra A mirandés használati területei és azok aránya 

 Szóbeli Írásbeli Számítógép 
közvetítette 

Informális, 

köznapi 

családban, barátokkal, 
utcán, szomszédokkal, 
mezőgazdasági 
munkák során 

 blogokban, 
fórumokon, közösségi 
oldalakon, 
csevegőoldalakon 

Félformális önkormányzatnál 
egyszerűbb ügyek 
esetén, 
hagyományőrző 
kulturális 
programokon, 
turistákkal 

helyi kulturális 
programok 
plakátjain, népi és 
amatőr költészeti 
alkotásokban, 
magasirodalmi 
művekben 

 

Formális  Mirandához 
kapcsolódó 
tudományos 
munkákban 

 

 
23. ábra A mirandés-portugál diglosszia és nyelvcsere (Táblázat Gal 1979 

alapján) 

Nem Kor Beszédhelyzet 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

F 88 M M MP P M P    M M M 

M 84 M M P  M P M P M M M M 

F 82 M M MP P M P  P  M M M 

F 81 M M M M M P MP P  MP M M 

M 80 M M P P M P MP P M M M M 
F 79 M M MP P P P P P  M M M 

M 77 M M P P P P MP P M M M M 

M 75 M M MP M M  MP P  MP  MP 

M 64 M M F  M P M P M M M F 
M 62 M M MP MP M P MP P MP MP M MP 

M 61 M M F  M P M P M M M F 

M 60 M M M P M P MP P M M M M 

M 60 M M MP  M P MP P M M M MP 

M 57 M M  M M P P P M MP M MP 

M 56 M M P P MP P MP P M M MP  

F 54 M P P  MP P P P  M M M 

M 51 M M MP  M P MP M   M  

M 50 M MP MPF F MP  MP P M M M F 

M 46 M M     MP P MP MP M  
M 44 M M MP MP M P MP P MP MP M MP 
M 41 M M M M M P M P M MP M MP 

F 40 MP MP P  P P P P P P P P 



20 
 

M 40 P P    P P P MP P P  
F 39 MP MP P  P P P P MP MP M P 
M 32 MP MP P  MP P MP P P P MP P 
F 31 M M    P P P MP M MP  
M 28 M MP    P MP MP MP MP MP  

M 28 P P     P P P P P  

F 27 P P    P P P P P P P 

M 22 M P    P MP P  MP MP  

M 18 MP MP    P MP P MP MP M  

M 18 MP MP    P MP P MP P MP  

F 17 MP P    P P P P P  P 

F 16 P P    P MP P P P  P 

M 16 MP P    P P  P P  P 

F 15 P P    P P  P P  P 

F 15 MP P    P P  P P  P 

M 14 P P    P MP  P P  P 

M 14 MP MP    P MP  P P  P 

F 13 MP P    P P  P P  P 

M 13 MP P    P P  P P  P 

F 13 P P    P P  P P  P 

F 12 MP P    P P  P P  P 

M 11 MP MP    P P  P P  P 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Nem Kor Beszédhelyzet 

Nem: M: férfi/fiú, F: nő/lány 
P: portugál, M: mirandés, F: francia, MP(F): mindkét (mindhárom) nyelv. 
1: nagyszülőkkel 2: szülőkkel 3: gyermekeivel 4: unokákkal 5: házastárssal 6: a helyi pappal 
7: a kávézóban/kultúrházban 8: hivatalokban 9: ha káromkodik 10: ha mérges 11: 
mezőgazdaságról beszélgetve 12: ha gyermekeire vagy iskolatársaira rászól/veszekszik 
velük 
 
24. ábra Nyelvválasztási döntések modellje 
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25. ábra A miandés a nyelvi „felhőben” az Ethnologue EGIDSskáláján 

 
Forrás: https://www.ethnologue.com/language/mwl/view/  
 
26. ábra Identitásfaktorok (mirandai) 

Identitásképző elem Megjelölések 
száma (db) 

N=62

Arány 
(%) 

Születési régió 52 83% 
Tradíciók, szokások 40 64% 
Közösség 32 51% 
Család 27 43% 
Lakóhely 27 43% 
Nyelvismeret 25 40% 
Nyelvhasználat 24 39% 

 
27. ábra Identitásfaktorok (portugál) 

Identitásképző elem Megjelölések 
száma (db) 

N=37

Arány 
(%) 

Ország, ahol született 31 84% 
Ország, ahol él 24 65% 
Nyelvhasználat 23 62% 
Közösség 21 57% 
Nyelvismeret 20 54% 
Család 18 49% 
Hagyományok 16 43% 
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28. ábra Az identitás hőfoka 

A mirandés iránti érzelmek „hőfoka” 

 
A Miranda iránti érzelmek „hőfoka” 

 
A portugál nyelv iránti érzelmek „hőfoka” 

 
 
A Portugália iránti érzelmek „hőfoka” 
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29. ábra Nyelv és identitás 

 
 
30. ábra Mezőgazdaság  
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31. ábra Turizmus: látogatószámok 

 
Forrás: Diagnóstico social, 67. 
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32. ábra Feliratok 

N=166 
Kategória (a minta 
%-a) 

Nyelvi megoszlás 
 

 Portugál Mirandés Kasztíliai Angol 
Nemzetközi - - - - 
Állami  
7 (0,04%) 

100% - - - 

Kereskedelmi  
123 (74%) 

109 (89%) 1 (0,1%) 6 (0,5%) 7 (0,6%) 

Önkormányzati  
47 (29%) 

10 (21%) 37 (79%) 0 0 

Egyházi - - - - 
Civil szervezetek - - - - 
Magánemberek - - - - 

 
33. ábra A feliratok típusai 

KATEGÓRIA ALTÍPUS ADAT NYELV 

218-as és 221-es főút találkozása, város kapuja – általános iskola, Fresno-híd felé (27) 

állami (közúti) útjelző Miranda P 

önkormányzati utcanév 2 db P 

kereskedelmi cégtáblák, 

kirakatok 

feliratai 

pl: Bar Aquário, Móveis, Allianz 

biztosító ablakán nyomtatott reklám: 

Fazem-se Projectos Agrícolas 

összesen 6 db üzlet 

P 

állami figyelmeztető Escola. Reduza a velocidade P 

kereskedelmi cégtáblák szerelő, bútorbolt, fogorvos, stb. 

összesen 4 db üzlet 

P 

 

kereskedelmi  Café Snack Bar „Al Pauliteiro” P-(A)-M 

állami figyelmeztető híd előtt: 

Cinto de segurança: uso obrigatório 

P 

kereskedelmi reklám, 

cégtáblák 

benzinkút, tűzoltóság, stb. 

összesen 8 db egység 

A 

P 

állami (közúti) útjelző (utcák, kikötő, gát, stb.) 3 P 

Rua 25 de Abril- tól Rua 1 de Maio felé (19) 

kereskedelmi cégtáblák, 

hirdetések 

Fábrica Móveis, Hotel Turismo, 

Ferragens, stb., összesen: 16 db üzlet 

P 

 cégáblák Susy’s butik A-P 

önkormányzati utcanév 2 db 

 

P 
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Rua do Penedo Amarelo (8) 

kereskedelmi cégtáblák bútorbolt, étterem 

összesen 3 db 

S 

kereskedelmi cégtáblák étterem (O Moinho), üzletek 

összesen 3 db 

P 

kereskedelmi cégtáblák Evamandadam sofasand decoration  A 

önkormányzati utcanév 1 db P 

Rua José Inácio do Pinto (7) 

kereskedelmi cégtáblák Ponto Fresco supermercados, Café, 

Agência Funerária ’temetkezési 

vállalkozó’ 

P 

önkormányzati iskola Escola Secundária de Miranda do 

Douro 

P 

önkormányzati utcanév 1 db 

1 db 

M 

P 

kereskedelmi hotel táblája Cabeço do Forte P 

Rua 1 de Maio (18) 

kereskedelmi üzlet, hotel 17 db felirat P 

önkormányzati utcanév 1 db P 

Largo da Moagem körforgalomtól a Terronha negyed felé a Rua do Mercado-n (16) 

kereskedelmi cégáblák, 

hirdetések 

Pl.: Salão Ioanda, Império Bonança, 

Médico, Sem Limites Bar, Restaurante 

Jordão, összesen: 12 db üzlet 

P 

 cégáblák Caja Duero, Muebles 2 db S 

 cégáblák Cristal Design Mobiliária Showroom 

Exposições 

P-A 

önkormányzati utcanév Rua do Mercado P 

 

ÓVÁROS 

a Largo da Moagem körforgalomtól az óváros felé (végig a Rua Mouzinho de 

Albuquerque-n) (29) 

önkormányzati utcanév Avenida Aranda de Duero 

(S testvérváros) 

P-S 

 

önkormányzati közlekedési  gyorshajtás, stb. P 

önkormányzati utcanév 3 db M 

kereskedelmi cégtábla Moda Galana, Cheyene, City Jeans, 

összesen 3 db 

P 

A 
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kereskedelmi cégtábla Café Pastelaria K’Delícia 

k= que (’milyen’ netnyelv) 

P 

állami (közúti) tiltó behajtani tilos + kiegészítő P 

kereskedelmi cégtábla, reklám fotósüzlet, étterem (São Pedro), 

textilüzlet, írószer, kézműves cikkek, 

virágbolt, kávézó, stb. 

összesen 20 db üzlet 

P 

 cégáblák textilüzlet „São Pedro” P+S 

 cégáblák parfüméria P 

önkormányzati intézményi 

épület falán 

Casa da Cultura 

nyitva tartás, hirdetmények, stb. 

plakát 

P 

M 

a Largo da Moagem körforgalomtól az óváros felé (végig a Rua Dona Sta. Catarina-n) (10) 

kereskedelmi reklám Almacem del bacalao, Armazém de 

bacalhau 

S+P 

kereskedelmi cégtábla szupermarket, gyógyszertár 

2 db 

P 

önkormányzati intézményi 

épület falán 

idősotthon P 

kereskedelmi cégtábla Restaurante Balbina, Café Arcádia, 

Supermercados Mirandum, össz. 3 db  

P 

önkormányzati utcanév Lhargo de la Mezericórdia M 

önkormányzati tájékoztató Misericórdia templom melletti 

turisztikai tábla 

P+M 

önkormányzat intézményi 

épületen 

a Polgármesteri Hivatal közleményei P 

Largo do Castelo, Rua Dom Dinis (10) 

kereskedelmi  étterem, boltok 4 db felirat  P 

önkormányzati  kultúrház P 

önkormányzati utcanév 2 db felirat M 

állami egyetem UTAD P 

állami útjelző egészségügyi központ P 

önkormányzati tájékoztató eü. központ P 

Rua de Castelo, Travessa da Costanilha környéki sikátorok (10) 

önkormányzati utcanév 10 db M 

Trinos kolostor környéke, Rua Turíbio Lopes polgármesteri hivatal felé (12) 

önkormányzati tiltó fűre lépni tilos P 
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önkormányzati tájékoztató városi könyvtár P 

kereskedelmi cégábla kávézó P 

önkormányzati utcanév 6 db M 

kereskedelmi cégáblák boltok 4 db  

Largo D. João III. (8) 

önkormányzati múzeum  P 

kereskedelmi  kávézó, üzlet 3 db P 

önkormányzati utcanév 4 db M 

 

34. ábra Plakátok típusai 

Év Esemény Jelleg Nyelv 

   Cím Program Információk 

2014      

jan. 3 Cumbite meghívó m m m 

febr.8. Tradições tévéműsorról hír p p p 

feb. 14. Sabores gasztro p p p 

febr.15. Raid autóverseny p p p 

febr. 16. L Crenque kerékpárosverseny m p p 

febr.28. Sextas  zenei program p p p 

márc.3. futball mérkőzés p p p 

márc.21. Dia a fák napja p p p 

ápr. 1.  vállalkozói hét  p p p 

ápr.17-

19 

Bola Doce gasztrofesztivál p p p 

május 3. Concurso állatkiállítás p p p 

május 

11. 

Por caminos túra m p p 

május 12-

18. 

Exposição kiállítás p p p 

május 

18. 

Contra tüntetés p p p 

május 

25. 

Piçarron borkóstoló m m m 

május 

25. 

Convívio futball p p p 
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jún. 2. Dia gyermeknap p p p 

jún. 10. Festa de Amizade idősek találkozója p p p 

jún. 10. Dia da cidade a város napja p p p 

jún. 21. Gala sportgála p p p 

jún. 20. Conferência hangszerről konferencia p p p 

jún.20. Diç que zenei fesztivál m p p 

jún. 22. Tango tánctalálkozó p p p 

jún. 22.  Festa Szent Iván-éji ünnep p p p 

jún. 24. Concurso állatkiállítás p p p 

jún. 27. Filme filmvetítés p p p 

júl. 3-től Exposição kiállítás p p p 

júl.4-től Pintura kiállítás p p p 

július 

10. 

Concerto koncert p p p 

július 

12. 

Festibal dalverseny m p p 

július 

30. 

 

Intercéltico fesztivál p p p 

2013      

dec. Buonas fiestas üdvözlőlap m - - 

nov. 2. Festa  p p p 

nov. 9-

10 

Passeio séta p p p 

okt. 26. Gaitas zenei p p p 

okt. 27 Gorazes gasztro p p p 

okt. 10. Mastiksoul tűzoltók p p p 

szept. 1. Passeio séta p p p 

szept. 6 Naso vásár p p p 

nyár Férias mágicas nyári tábor gyerekeknek p p p 

aug Sta. Bárbara a város védőszentjének 

ünnepe 

p p p 

aug 3 Festival Intercéltico kelta zenei fesztivál p p p 

aug La buolta al Naso kerékpártúra m p p 
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aug 10 La Segada aratóünnep m m-p p1 

aug.12. Ceia medieval vacsora p p p 

aug 13 Festa folclore  p p p 

aug. 1.  Lançamento könyvbemutató p p p 

augusztus 

1. 

Exposição női írók p p p 

augusztus 

16 

Festa ifjúsági fesztivál p p p 

augusztus 

27. 

Festa Nossa Senhora p p p 

augusztus 

4. 

Lançamento könyvbemutató p p p 

aug 9-18 Famidouro gasztronómiai és szabadidős 

programok 

p p p 

aug 3-4 Melra cachelra mesemondók találkozója m p p 

aug. 4 Concurso szarvasmarha p p p 

júl-szept. Exposição fotókiállítás a határnyitásról p p p 

júl-aug Bózio de las raízes kiállítás m m m 

júl.27 Sta Luzia tűzoltók p p p 

júl 29 Diç que hai fiesta folklórfesztivál m p p 

júl 13-14 Aniversário Sendim település ünnepe p p p 

júl 13 Sendin első mirandés nyelvű disszertáció 

bemutatója 

m p p-m2 

júl Iberoamericana iberoamerikai zenei találkozó p p p-m3 

júl Motard motorostalálkozó p-m4 p p 

júl 6 Festibal de la 

cançon 

énekverseny m p p-m5 

júl 10 Dia da cidade a város napja p p p 

júl 24-28 L Burro i l Gueiteiro 11. szamaras felvonulás m m p 

jún-júl Universalis kiállítás p (lat.) p p 

jún Gala de desporto sportgála p p p 

jún Festa da Amizade idős mirandaiak találkozója p p p 

                                                 
1 A falu nevét hibásan tüntették fel a plakáton: vagy (portugálul) Constantim, vagy (mirandaiul) Costantin. 
2 A meghívó portugálul készült, de két mondat mirandés benne. 
3 A település nevét mirandés nyelven is feltüntetik: Aldinuoba. 
4 A szervező egy mirandés (Ls Cartolicas Zinantes) nevű motorosklub. 
5 A plakáton mirandés nyelven szerepel a város neve (Miranda de l Douro), de a július hónapot portugálul 
tüntették fel (julho a júlio helyett).  
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jún Seminário… konferencia a helyi 

megőgazdaságról 

p p p 

jún Patuscada do Caracol gasztronómiai-zenei fesztivál p p p 

jún. Judas vallásos fesztivál p p p 

jún Ronda das 

Adegas 

gasztronómiai túra p p p 

jún Concurso szarvasmarha-tenyésztők 

versenye 

p p p 

jún Encontros da 

Primavera 

szociológiai beszélgetések, 

filmvetítés 

p p p 

máj-jún Ervas aromáticas gyógyfüvekről szóló kiállítás p p p 

máj L carril mourisco kerékpárverseny m-p p p 

máj Animadas 

tertúlias… 

könyvbemutató p p p 

május 30.  könyvbemutató p p p 

máj Xara an flor gyalogtúra m p p 

máj Por caminos de 

castros i molinos 

gyalogtúra m p p 

máj Cerbejeiros 

artesanales 

sörfőzők versenye m m m 

máj Piçarron borverseny m m m 

máj Feira das Profissões pályaválasztási nap p p p 

ápr Unidos contra a fome ételgyűjtés p p p 

ápr. 20- Bacalhau gasztro p p p 

ápr  Nossa Senhora da 

Luz 

Mária-ünnep p p p 

ápr Concurso… birkatenyésztők versenye p p p 

márc-ápr. Ls mielgos kiállítás m m m 

márc Férias ativas húsvéti foglalkozások gyerekeknek p p p 

márc. 24. Senhor Passos  p p p 

március 27. Sposiçon bibliai kiállítás m m m 

feb Sabores mirandeses gasztronómiai fesztivál p p p 

feb L’ Crenque kerékpárverseny  m p p 

febr.23. Troca de sementes növénymagok p p p 

feb Raid TT raliverseny p-ang. p p 

jan. Szt. Sebestyén  vallási ünnep p p p 
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jan Bamos a Cantar ls 

Reis 

vízkereszt m m m 

2012      

jan. 1 Raid TT autós p p  

jan. 7 Bamos a cantar vízkereszt m p p 

feb. 17- Sabores mirandeses gasztro p p p 

márc. 9. Curso méhészet p p p 

ápr. 21 Curso betakarítás p p p 

máj. 12. Cerbejeiros  m m m 

máj. 25. Ronda das adegas  p p p 

jún. 29- Aves a madarak napja p p p 

júl. 7. Ecobike szamaras túra p p p 

júl. 7. Segada  m p p 

júl. 10. Dia da cidade város ünnepe p p p 

júl. 10 Festibal dalverseny m p p 

júl. 25-29 L burro szamaras m p p 

aug. 3- Intercéltico  p p p 

aug. 10- Motard motoros p p p 

aug. 11. Segada aratóünnep m p p 

aug. 16 Sta Barbara vallásos ünnep p p p 

aug. 18 50cc motoros p p p 

aug. 25. Buolta túra m p p 

szept.1 Workshop pombal p p p 

szept. 6. Feira  p p p 

szept. 22. Concurso méhészet p p p 

nov. 10 L Brano novemberi ünnep m p p 

dec-. Arte na Máscara kiállítás farsangi álarcokról p p p 

dec-jan Coroas de Natal karácsonyi koszorúk kiállítása p p p 

dec Geada téli fesztivál m m m 
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35. ábra Attitűdfelmérés (diákok) 

Állítás (n= 43) Egyetértési 
index  1 2 3 4 5 

A mirandés szépen hangzik. 2% 2% 9% 52% 35% 4,55 
Soha nem felejthetjük el a 
mirandést. 

- - 23% 10% 67% 4,44 

Továbbra is tanulnunk kell ezt a 
nyelvet. 

10% - 10% 20% 60% 4,23 

„Menő” dolog ezen a nyelven 
beszélni 

 4% 17% 23% 56% 4,3 

A mirandés egy elmaradott nyelv 53% 14% 19% 7% 7% 2 
A mirandés haszontalan a karrier 
szempontjából 

16% 19% 39% 19% 7% 2,81 

A mirandés beszéd„ciki” 32% 14% 21% 19% 14% 2,67 
Aki mirandaiul beszél, nem beszél 
jól portugálul 

51% 14% 9% 12% 14% 2,23 

 
36. ábra A többnyelvű oktatás kontinuum-modellje 

 
Forrás: Cenoz 2009: 35 
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37. ábra A mirandést tanuló diákok száma 

 
 
38. ábra Évfolyamok szerinti bontás 

 
 
39. ábra Órarend (2013/14-es tanév, 5/A osztály, Miranda do Douro) 

 Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 
9-9:45 

matematika 
természettud.

matematika tört.-földrajz 
portugál 

9:45-10:30 testnev. 
10:55-11:40 

portugál matematika angol portugál 
természettud.

11:40-12:25 
12:25-14      
14-14:45 

vizuális okt. zene technika 
szakkör angol 

14:45-15:30 államp. ism. szakkör 
15:55-16:40 hittan tört.-földrajz mirandés 

testnevelés 
 

16:40-17:25 szakkör szakkör szakkör  
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40. ábra Kétnyelvű oktatás klasszikus típusai  

A program 

típusa 

Tanítás 

nyelve 

A nyelvek megoszlása 

L1/L2 

Modell, cél 

Szegregáció L1* 100% L1, L2 használatára 

nincs mód 

L1 egynyelvűség 

Belemerítés L2*  100% L2  Szubtraktív (L2 egynyelvűség) 

Befullasztó 

 

L2  

 

Az idő többségében L2  

L1 szimbolikus 

funkcióban 

Szubtraktív (L2 egynyelvűség) 

 

Idegen nyelvi L2 

L1 mint 

idegen 

nyelv 

az idő nagy részében L2 Korlátozott kétnyelvűség 

(L2 domináns kétnyelvűség) 

Átirányító L1 →L2  L1 dominál a program 

kezdetén 

L2 felső tagozattól 

Szubtraktív 

(L2 domináns kétnyelvűség) 

Szeparatista L1 100% L1, nincs mód az L2 

használatára 

L1 egynyelvűség, kulturális 

autonómia 

Nyelvmegtartó 

(örökségi 

nyelv) 

L2 és L1 L1 dominál Additív 

(kiegyensúlyozott kétnyelvűség) 

Kétirányú 

belemerítés 

 

L1/L2  

Kisebbség 

és többség 

számára is 

Változó az idő során 

L1: 10-50%  

L2: 90-50%  

Additív 

Mindkét csoport 

kiegyensúlyozott kétnyelvű lesz 

 
*L1: itt mirandés L2: itt portugál 
 
 



Függelék 
 
1. Szövegmutatványok 

 
A kis herceg 

 
asztúriai 
El Principín (1994, Oviedo)  
¡Ah, principín! Pasu ente pasu fui enterándome de que la to vida yera de lo más murnio. En 
munchu tiempu nun tuvieres otra diversión que ver atapecer el sol. Dime cuenta d'ello al cuartu 
día cuandu me dixisti pela mañanina: ¡Cómu me presten les atapecíes! 
 
mirandés 
L Princepico (2011, Alfragide) 
Ah! Princepico, antendi als poucos la tue bidica triste. Durante muito tiempo, nun tubiste outra 
cousa que l ancanto de la çpousta de l sol para te çtraires. Soube-lo a la purmanhana de l quarto 
die, quando me deziste: Gusto muito de las çpoustas de l sol. 
 
portugál  
O Principezinho (év n., Lisboa) 
Ah, Principezinho! Assim, aos poucos, fui ficando a conhecer a tua melancólica vidinha! 
Durante muito tempo, a tua única distracção foi a beleza dos crepúsculos. Fiquei a sabê-lo na 
manhã do quarto dia, quando me disseste: Gosto muito dos pores do Sol. 
 
kasztíliai 
El Pequeño Principe/El Principito (itt: Madrid, 1993) 
¡Ah, principito! Así, poco a poco, comprendí tu pequeña vida melancólica. Durante mucho 
tiempo tu única distracción fue la suavidad de las puestas de sol. Me enteré de este nuevo 
detalle, en la mañana del cuarto día, cuando me dijiste: Me encantan las puestas de sol. 
 
magyar  
A kis herceg (1994, Budapest) 
Így aztán, hercegecském, apránként megértettem szomorú kis életedet. Sokáig nem volt egyéb 
szórakozásod, mint a naplementék szelíd szépsége. Ezt az újabb részletet negyednap reggel 
tudtam meg, amikor azt mondtad: Nagyon szeretem a naplementéket. 
 
a gyűjtésnél segítségemre volt az alábbi adatbázis: http://www.petit-prince.at/collection.htm  
 
  



2. A mirandés nyelvi rendszere 
 
a.) Fonológia 
Magánhangzó-rendszer 
 

i      u
 e    o  
  ɛ  ɔ   
   a    

 
Példák: silba [i] ’szeder’ seno [e] ’kebel’ chober [ɛ] ’esik (eső)’ mal [a] ’rosszul’ boç [ɔ] ’hang’ 
podo [o] ’tudok’ cumo [u] ’mint’.  
A portugál rendszer megegyezik ezzel (illetve a portugálban van zárt [α] is), valamint a galego 
is. Tehát a mirandésben és a portugálban is létezik nyílt-zárt oppozíció a magánhangzók között, 
azaz mindkét nyelv rendelkezik nyílt és zárt e és o fonémákkal. Ez jelentős eltérés az asztúriaitól 
és a spanyoltól, amelyekben nem létezik ez a megkülönböztetés. 
 
Hangsúlytalan helyzetben, szó elején a fonémák számának erős redukciója jellemzi a mirandai 
nyelvet: mindössze három fonéma fordul itt elő: /i/, /a/ vagy /o/. A szókezdő i- egyébként ritka, 
legfeljebb jövevényszavakban fordul elő, pl.: ispector ’nyomozó’. A portugál szóeleji i- 
megfelelője a mirandaiban gyakran [ej] diftongus, pl.: eigreija ’templom’, eidade ’életkor’, 
eideal ’ideális’ 
 
Szó belsejében három nyíltsági fokot, öt fonémát különböztet meg a nyelv: [i, e, a, o, u].  
Pl: pisar ’lépni’ pegar ’megérinteni’ pagar ’fizetni’ poner ’tenni’ puxar ’húzni’.  
A portugálban hangsúlytalan helyzetben (szó belsejében és szó végén) az /a/ /e/ és az /o/ 
redukálódik, a nyílt és zárt magánhangzók oppozíciója neutralizálódik, és az o-ból [u] lesz, az 
e helyett pedig [ə] áll. Pl.: (port.) parte [partə] ’rész’, ferro [ferru] ’vas’. A mirandésben ez a 
jelenség mintha csak a szó végén érvényesülne (Merlan 2009: 119, Pires 2009: 22). 
 
A nazális magánhangzók megjelenését az irodalom a portugállal való kontaktusnak 
tulajdonítja, mert az asztúriai nem rendelkezik ilyen fonémákkal (Merlan 2009: 120). Ahogyan 
a portugálban, a mirandaiban is öt nazális magánhangzó van: /ĩ, ẽ, ã, õ, ũ/. 
 
A diftongusoknak a portugálhoz hasonlóan van orális és nazális csoportjuk is. A nem 
orrhangzósok között a mirandaiban van ereszkedő és emelkedő is (a portugállal ellentétben). 
Ereszkedők pl.: pouco ’kevés’, queiso ’sajt’, emelkedők pedig pl.: yá ’már’, fierro ’vas’, 
lhéngua ’nyelv’, puorta ’ajtó’, guapa ’csinos, szép’. 
  



Mássalhangzó-készlet  
 

Bilabiális 
Labio-
dentális 

Dentális/ 
alveoláris 

Apikális/ 
apiko-

alveoláris 

Poszt-
alveoláris 

Palatális Veláris 

Okkluzíva p b  t d   [c]* 
[ɟ]* 

k g 

Frikatíva  f s z s̺ z̺ ʃ  ʒ   
Affrikáta     tʃ   
Nazális m  n   ɲ  
Laterális   l   ʎ  
Vibráns   r     

Csillaggal jelölöm a sendinésben meglevő két, már említett hangot. Ezek csak allofónok, így 
csak érdekességük miatt kaptak helyet a táblázatban. 
 
b.) Morfológia 
Névelők 
A határozott névelők a portugállal ellentétben ún. l-es alakok, azaz megőrizték a latin ILLUM 
stb. formákból származó l hangot (tehát ez nem esett ki), vö. portugál o/a névelők. A mirandés 
rendszer: 

 Hímnem Nőnem 
Egyes 

szám 
l la (de! 

l’oubielha) 
Többes 

szám 
ls las 

 
A határozatlan névelők rendszere: 

 Hímnem Nőnem 
Egyes szám un ũa 
Többes szám (’néhány’ jelentésben) uns ũas 

Mindkét névelőtípusnak számos, elöljárószóval összevont alakja lehetséges, pl.: al, cul, pul, 
cun, stb. (Pires 2009: 43).  
 
Névmások 
Az alany esetű személyes névmások rendszerét emelem ki: 

 Sing. Plur. 
1. you nós 
2. tu bós 
3. el/eilha eilhes/eilhas

 
Igék 
Az ige morfológiája igen gazdag a mirandai nyelvben (is). Egy igealak akár négy morfémát is 
tartalmazhat: tő, a ragozási csoportra utaló tematikus elem, idő-mód szuffixuma és szám-
személy szuffixuma. Pl.: lheb-á-ba-mos, ahol lheb- a tő, -á- az első (-ar végződésű) ragozási 
osztályra utaló elem, -ba- a kijelentő mód folyamatos múlt jele, a -mos pedig T/1 személyrag. 
Ahogyan a portugál, a mirandai is megkülönböztet kijelentő-, felszólító-, feltételes- és 
kötőmódot, használ főnévi igenevet ragozott és ragozatlan formában (ezt portugál hatásra), 
vannak egyszerű és összetett igeidői (befejezett múlt és jövő, folyamatos múlt, régmúlt, stb.), 
és megkülönböztet aktív és passzív formákat. Illusztrációként a ser létige ragozási táblázatát 
mutatom be (Pires 2009: 71) alapján.  



 
 Kijelentő mód  Kötőmód 

Je
le

n 

sou 
sós/yês 
yê 

somos 
sodes 
son 

Je
le

n 

seia 
seias 
seia 

séiamos 
séiades 
séian 

F
ol

y.
 

m
ú

lt
 

era 
eras 
era 

éramos 
érades 
éran 

F
ol

y.
 

m
úl

t 

fusse 
fusses 
fusse 

fússemos 
fússedes 
fússen 

B
ef

.. 
m

ú
lt

 

fui 
fuste 
fui 
 

fumus 
fustes 
fúrun 

F
el

t. 

serie 
series 
serie 

seriêmos 
seriêdes 
serien 

R
ég

m
ú

lt
 fura 

furas 
fura 

fúramos 
fúrades 
fúrun 

R
ag

oz
ot

t 
fn

. i
n.

 

ser 
serdes 
ser 

sermos 
serdes 
séren 

Jö
vő

 

serei 
serás 
será 

seremos 
sereis 
seran 

Jö
v

ő 

fur 
fures 
fur 

furmos 
furdes 
fúren 

 
Bef. 

melléknévi in. 
Gerundium Főnévi in. Felszólító m. 

sido sendo ser sé ’legyél’ 
sede ’legyetek’ 
más alakok: 
kötőmóddal 

 
c.) Néhány szintaktikai jelenség 
Ami a mirandés mondattanát illeti, a portugálhoz vagy az asztúriaihoz képest jelentős eltérésre 
eddig nem mutattak rá. Például Pires (2009) nem is vesz fel grammatikájába szintaktikai 
fejezetet. Egy érdekességet emelek ki, az expletív alany használatát. Az ibériai újlatin 
nyelvekben a grammatikai alany elhagyható, azonban vannak olyan igék, amelyek mellett 
kötelező a személyes névmási (expletív) alany kifejezése. A mirandaiban ez meteorológiai 
jelenségeket kifejező igék (pl.: chober ’esik’, nebar ’havazik’, fazer friu ’hideg van’) és létigék 
(ser, haber) mellett fordul elő. Az alábbi példákat Merlan (2009: 159) idézi: El fazie un friu. 
’Hideg volt.’; El haberá berdades que son feitas a la fuorça de tanto repetir las mintiras? 
’Vannak-e olyan igazságok, amelyek a hazugság ismételgetéséből születnek?’; Istu stá friu. 
’Hideg van.’ Érdekes, hogy a harmadik példában nem a szokásos hímnemű személyes névmás 
szerepel időjárási jelenséget kifejező ige mellett, hanem az ’ez’ jelentésű „semleges” mutató 
névmás. Arról nincs adat, hogy ezek a szerkezetek mennyire volnának gyakoriak.  

d.) Lexikai, szemantikai sajátosságok 

Mivel a mirandai nyelvet évszázadokon át csak informális színtereken, a hétköznapi 
kommunikációban és a mezőgazdasági munkák során használták, szókincse is eredetileg csak 



ezekhez a területekhez kötődött. A hagyományos mirandés szövegműfajok a családi, 
barátokkal, szomszédokkal folytatott kommunikáció mellett a népköltészetben alakultak ki.  
Alap- és alapvető szókincs 
A nyelv alapszókincse több ponton eltér a portugáltól, noha természetesen jelentős egyezés van 
az újlatin nyelvek szókészletében. Az alábbiakban a teljesség igénye nélkül bemutatom az 
alapszókincs, illetve a hagyományos mirandai életmódhoz kötődő lexémakészlet néhány 
területét, összevetésben más ibériai neolatin nyelvekkel, különös tekintettel a portugál 
kölcsönszavakra. 
A rokoni megnevezések nagyobb része minden ibériai újlatin nyelvben azonos: 
 Kasztíliai Asztúriai Galego Mirandés Portugál 
apa padre padre/pá pai/padre pai pai 
anya madre madre/ma mai/nai mai mãe 
nagyapa abuelo güelu avó abó/pai abó avô 
nagyanya abuela güela avoa abó/mai 

abó 
avó 

férj marido/esposo maríu/home marido/esposo home/tiu marido/esposo
feleség mujer/esposa muyer/esposa muller/esposa mulhier/tie mulher/esposa

Forrás: Merlan 2009: 171 
Az időbeli viszonyokat kifejező szavakról. A mirandés a hét napjainak megnevezésénél a 
portugál lexémákat veszi át (segunda-feira, terça-feira, stb.: ’szombat utáni első, második, stb. 
ünnep’), míg a többi ibériai újlatin nyelv megtartotta a pogány elnevezéseket (sp. lunes, martes, 
stb.) A napszakokat jelölő lexémák készlete igen gazdag. Pires szótárának függelékében (2004: 
DLIII) olvasható, hogy mivel a mirandai hagyományos társadalom életét nem az óra határozta 
meg, hanem a nap járása, a napszakokat is így osztották fel. Az alábbi kifejezések kezdenek 
feledésbe merülni, de idősebb beszélők körében még ma is használatosak (Pires 2004: DLIII-
DLIV). Közelítő fordításukat is közlöm. 

De madrugada, bien cedo Hajnalban, nagyon korán 
Antes de nacé l sol Napkelte előtt, pirkadatkor 
Al nacé l sol Napkeltekor 
Cun un cachico de sol Amikor egy kicsit előbújt a nap 
Cun un cacho buono de sol Amikor jócskán előbújt a nap 
A meia manhana A délelőtt közepén 
A passá de meia manhana A délelőtt közepe után 
Antes de mei-die Dél előtt 
Pouco antes de mei-die Kevéssel dél előtt 
A mei-die Délben 
A passar de mei-die Dél után 
Suobre la tarde Kora délután 
Na fuorça de l sol Amikor ereje van a napnak 
A meia tarde A délután közepén 
Pa l fin de la tarde, cun un cacho de sol A délután végén, amikor kicsit süt még a nap 
A la tardica A délután vége felé 
Ates de se poné l sol Mielőtt lemenne a nap 
Al scurecer Szürkületkor 
De nuite scuro Éjszaka 

 
 
 



Az élő és élettelen természeti környezetet megnevező lexémák közül számtalan különbözik a 
portugáltól: természetesen a helyi, igen gazdag flóra és fauna sok eleme az, amelynek mirandés 
elnevezése is van. A más vidékeken őshonos állatok és növények nevét általában a portugálból 
veszik át, sok lexéma pedig több ibériai neolatin nyelvben is megtalálható (pl. a mir. galhina 
’tyúk’, burro ’szamár’, bui ’ökör’, gato ’macska’, perro ’kutya’ megfelelői). Néhány példa az 
egyedi mirandés lexémákra: a keselyű (port. abutre) mirandaiul alcaforro, a tücsök (port. 
gafanhoto) sartigalho (ez az északi portugálban is megvan, kérdéses, hogy a mirandés adta át 
a portugálnak, vagy fordítva), a sertés (port. porco) cochino (bár vö. port. cocho ’disznó’), a 
növények közül a boróka (port. zimbro) niebro, míg a lencse (port. lentilha) itt gameta. Az 
időjárási jelenségek között is akad saját lexéma. Például a sanceno alak, amely ’dér’ jelentéssel 
bír (Raúl Silva közlése). 
 
A nemzetközi szavak helyesírási mirandaiasítása a nyelvművelők fontos célja. Ezért mirandaiul 
az internet anternete, a televízió telbison, a mobiltelefon pedig tel(e)moble. Azonban nem 
jellemző, hogy a mirandai szókészlet segítségével purista, távbeszélő-féle tükörfordítások 
meghonosítására tennének kísérletet. Az utóbbi években egyre több tudományos cikk, 
tanulmány jelent meg mirandai nyelven, így a terminológiai újításra is igény van. Szélesebb 
szakszókészlet a nyelvészeti, jogi, geográfiai vizsgálatokhoz áll rendelkezésre, gyakran maguk 
a szerzők adaptálják a mirandaira az éppen szükséges lexémákat. Leginkább a portugálból 
merítenek, alkalmazva a mirandés fonológiai (és ortográfiai) szabályait, pl.: 

Mirandés Portugál Jelentés 
ambestigaçon investigação kutatás 
anclabe enclave enklávé 
çcografia discografia diszkográfia 
cunceito conceito fogalom 
eidiçon edição kiadás 
lhenguística linguística nyelvészet 
lhegislaçon legislação törvényhozás 

Forrás: Merlan 2009: 181 
e.) Pragmatika 
A mirandaiak hagyományos társadalmi kapcsolattartásának évszázados eszköze volt a 
mirandés, ezért például sajátos formái alakultak ki a nyelvi udvariasságnak. A mirandés 
bővelkedik a szociális deixist kifejező elemekben, ezek egyik csoportja a megszólítások. Pl.: 
tiu/tie szó szerint ’nagybácsi/nagynéni’, de udvarias megszólításként használatos ’bácsi/néni’. 
Merlan (2009: 172) szerint a mirandaiak elsősorban egy-egy település ismertebb tagjai iránti 
respektust fejezhetik ki a ’tiu/tie’ megszólítással. Ez a megszólítás a tradicionális mirandai élet 
és társadalmi viszonyok őrzője, a közösségen belüli szolidaritás megnyilvánulása, ezért a 
mirandaiak csak „maguk között” alkalmazzák.  
 Szólni kell még a bós formáról. Merlan (2009: 139) szerint ez az ’ön’ jelentésű formális 
megszólítás a mirandésben, azonban a gyakoribb funkciója a ’ti’, pl.: Nós deiqui i bós daí: dal 
és rádióműsor címe: ’Mi itt és ti ott’. (Az ige T/2 alakja használatos mellette. Eredete a latin 
VŌS.) A portugálokhoz (azaz idegenekhez) szóló formális megszólítás egyébként a 
mirandaiban inkább a senhor/senhora ’úr/hölgy’ használatával történik (Merlan 2009: 139). 
Tudomásom szerint a magyar formális, de kevésbé udvarias ’maga’ elemnek nincs mirandés 
megfelelője, a tegező formák pedig csak fiatalok között fordulnak elő (bár ritkán, mivel a 
fiatalok ritkán beszélnek mirandaiul), illetve idősebb személy tegezi a fiatalabbakat. Érdekes 
még az home ’férfi, ember’ forma használata, amely informálisnak, de nem udvariatlannak 
tűnik. Például egy mesében a gyermek főszereplő így szólít meg egy, a narrátor által tiu-ként 
megnevezett idősebb személyt: Ei home, arranjais-me trabalho? ’Hej, jóember, adsz-e nekem 
munkát?’ (La Gameta 2006/07, 15). 



A mirandés nyelvi udvariasság igen érdekes téma, hiszen a köszönések, köszöntések 
sora is igen gazdag. A ’Jó napot!’ megfelelője a Buonos dies!, illetve délután a Buonas tardes!, 
azonban a hagyományos társadalmi viszonyokat még fenntartó személyek közötti 
kapcsolattartásban gyakoribb, hogy udvariasabb (hosszabb) formákat alkalmaznak. Pl.: Dius 
mos deia buonos dies! ’Adjon Isten szép napokat!’. A kérdésekre adott igenlő vagy nemleges 
válasznak más ibériai nyelvekben is gyakran hosszabb egy mondatszónál (si/nó). A si ’igen’ 
mellett általában a válasz kifejtése következik, vagy a beszélő megismétli a kérdésben szereplő 
igét E/1 alakban: Si, sou., Sou, si., Sou, sou., ’Igen, az vagyok.’ stb.  
 
3. A sendinés 

 a standard ie [je], uo [wo] diftongusoknak a sendinésben monoftongus felel meg: [i], 

[u]. Pl.: tirra ’föld’, bin ’jól’, castilho ’vár’, purta ’ajtó’, nube ’kilenc’, buno ’jó’ (vö. 

central tierra, bien, castielho, puorta, nuobe, buono). 

 az -on grafémával jelölt nazális kettőshangzót a centralban [õw], míg a sendinésben 

[ɐ̃w]-ként ejtik. Pl: coraçon ’szív’, lhion ’oroszlán’. 

 a szókezdő l- a sendinésben nem palatalizálódik. Pl: lobo ’farkas’, luna ’hold’ (vö. 

central lhobo, lhuna). 

 az -igo- szegmentumból kiesik a g a sendinésben. Pl: amio/amuio ’barát’, fio/fuio ’füge’ 

(vö. central amigo, figo). 

 a central hangsúlyos i hangja [uj] diftongusnak felel meg a sendinésben 

Pl: puita ’csibe’, buida ’élet’, Abuílio ’személynév’ (vö. central pita, bida, Abílio). 

 a sendinés az el/eilha hím- vagy nőnemű E/3 személyes névmást használja 

megszólításként. Pl: -Antöũ, cumo passa? -Biẽ, i él? ’-Hát hogy van? -Jól, és maga?’ 

(Vasconcelos 1900: 469) 

 néhány igealak is eltér a két változatban. Pl: (cent.) faço ’fazer E/1’, quiero ’querer E/1’, 

diga ’dizer kötőmód E/3’, fazerie ’fazer feltételes mód E/1,3’ vs. (send.) fago, quiro, 

dúia, fazirúi  

 néhány lexémának is két variánsa van. Pl: (cent.) ampeçar ’elkezdeni’, zaparecer 

’eltűnni’, améndoa ’mandula’ vs. (send.) ancomeçar, zaparçúir, almendra. (Merlan 

2009: 79-87 al.)  

  



4. A mirandés törvényjavaslat és a törvény 
 
Júlio Meirinhos 1998. szeptember 17-én elhangzott parlamenti felszólalásának részletei 
 
A mirandai nyelv védelme elsősorban a beszélők elkötelezettségén múlik, de a mirandés egy 
kulturális kötelezettség és egy visszautasíthatatlan örökség is a portugál Állam számára. 
(Hangok a Szocialista Pártból: Bizony!) 
A vezetés nem utasíthatja vissza ezt a felelősséget. Elnök Úr, Képviselőurak és Hölgyek: [itt 
„ízes” mirandésre vált] Nem szeretnék terhükre lenni vagy untatni Önöket. A mirandai nyelv 
édes, akár egy gránátalma, szép és kecses, nem tegnapi, nem is tegnapelőtti vagy azelőtti, 
hanem több mint nyolc évszázada él. (Taps a PS soraiból.) Anélkül, hogy kicsinyítenénk a 
„fidalgo” nyelv, a portugál érdemeit, ugyanolyan nemes ez is, mint a portugál vagy más nyelv. 
Ma új életre kelt. Kiszabadult a rejtekéből, fogságából, ahol annyi évig élt. Levetette szégyenét, 
és felkészült arra, hogy szárnyra keljen, és kibontakoztassa jövőjét. Megragadta a fújtatót, hogy 
felizzítsa lelke tüzét, hogy ennek az egészséges testnek a vére felpezsdüljön. Tete büszkeséggel, 
kinyitotta háza ajtaját, és kiment a rétekre. Szabadon, mint a csalogány és a pacsirta, már tud 
énekelni, már ki tudja fejezni magát. A portugál mellett, mától, Miranda fénye Portugália fénye 
lett. (Általános taps.) 
Az országgyűlés elnöke: Remélem, hogy a Képviselő Úr segítséget fog nyújtani a jegyzőkönyv 
készítőinek a szavai átírásában. Öröm volt hallgatni Önt. Ez egy nagyon szép és jó hangzású 
nyelv.” 
http://tempocaminhado.blogspot.hu/2012/05/terra-de-miranda-e-lei-da-lhegua_09.html  
 
7/99-es törvény 
LEI Nº 7/99 de 29 de Janeiro 
 
A mirandai közösség jogainak hivatalos elismeréséről 
 
1. cikk 
Jelen törvény célja elismerni és támogatni a mirandai nyelvet. 
2. cikk 
A Portugál Állam elismeri a mirandai nyelv használatának és művelésének jogát kulturális 
örökségként, kommunikációs eszközként és Miranda identitásának erősítőjeként. 
3. cikk 
A gyermekeknek joguk van elsajátítani a mirandést a később szabályozandó feltételek mellett. 
4. cikk 
Miranda do Douro megye közintézményei kiadhatják a dokumentumaikat egy mirandai nyelvű 
változat kíséretében.  
5. cikk 
A Portugál Állam elismeri a tudományos és oktatási támogatáshoz való jogot, beleértve a nyelvi 
és kultúratanár-képzést a később szabályozandó feltételek mellett. 
6. cikk 
Jelen törvényt a hatályba kerülésétől számított 90 napon belül rendelet szabályozza. 
7. cikk 
Jelen törvény a közlésétől számított 30 nap után lép érvénybe. 
  



Kérdőívek 
(Magyar fordításban vagy kétnyelvű verzióban) 

 
 



Nr° ………………..    Localidade: ………………………………. 

Data: …………………    Grav. nr°: …………………………………. 

 

Questionairo/Kérdőív 

Este questionairo fai parte dun porjeto d'ambestigaçon subre la lhéngua mirandesa zambolbido na 
Ounibersidade de Budapeste (Hungrie). Na purmeira parte ancontran-se preguntas relacionadas cula 
agricultura, porque you gustarie de pedir la sue ajuda para recolher i documentar palabras an mirandés 
relacionadas cul trabalho ne l campo, usando strumientos cun traçon animal. Na segunda parte, ancontran-se 
alguas preguntas subre ls sous hábitos d'uso de l mirandés.  

Dado qu'este questionairo nun ye ua proba, puode acrecentar sugestones ó deixar la repuosta an branco. L 
questionairo ye anónimo, faga fabor de prenché-lo cun to l'hounestidade. Por fabor, respunda an mirandés 
mesmo que nun use l'ortografie correta. 

Ez a kérdőív egy, a budapesti egyetemen folytatott, mirandésről szóló kutatás része. Az első részben 
mezőgazdaságról szóló kérdések találhatók, mivel szeretnék összegyűjteni és dokumentálni olyan szavakat, 
amelyek ebbe a szókincsterületbe tartoznak. A második részben az Ön nyelvhasználati szokásaira vonatkozó 
kérdések találhatók. 

Mivel ez a kérdőív nem egy dolgozat, nyugodtan tegyen megjegyzéseket, vagy hagyja üresen, amit nem tud. 
A kérdőív anonim, ezért kérem, válaszoljon őszintén. Kérem, válaszoljon mirandaiul, még ha a helyesírás 
nem is lesz jó. 

I. Agricultura/Mezőgazdaság 

1. Cumplete las frases!/Egészítse ki a mondatokat! (eszközök, cselekvések) 

La parte de l'arado que penetra na tierra ye ………………………………………. . 

(ditado popular) ………………………………………. de Santo Andrés bale por trés.  

Para trasportar la palha, punien-se ………………………………………. ne l sobrado (trabado) de l carro. 

Para tener lheite, ye perciso ………………………………………. las bacas. 

Para tirar ls granos de la spiga, usaba-se l ………………………………………. . 

La casa de ls palombos ye l  ………………………………………. . 

Ls cereales guardában-se  ………………………………………. ó seia, nua arca de madeira.  

Para fazer pan, era perciso poner la farina, l'auga, o formiento e sal na …………………………………… . 

2. Denomine ls ferramientas i screba la funçon deilhes!/Nevezze meg az eszközöket és funkciójukat! 
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3. Andique l nome correspondente la cada númaro de las ferramientas andicadas!/Nevezze meg az 
eszközök számokkal jelölt részeit! 
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4. L que senefican las seguintes palabras?/Mit jelentenek az alábbi szavak? 

arado-rachado: ………………………………………………………………………………………………… 

fogaça: ……………………………………………………………………………………………………….... 

aricar: …………………………………………………………………………………………………………. 

sembradura: …………………………………………………………………………………………………… 

fuolha: …………………………………………………………………………………………………………. 

5. Na sue oupenion, las palabras seguintes stan inda an uso ó yá son palabras arcaicas? Andique cun 
x!/Véleménye szerint mennyire vannak használatban az alábbi szavak? 

Palabra/Szó 
Inda se 

usa/Még 
használják 

Quaije an 
desuso/Kiveszőben 

An 
desuso/Már 

nem 
használják 

Nun sabe/ Nó 
respunde/Nem 

tudja/Nem 
válaszol 

pan (cumo ‘cereal’)     

carrascadeira     

timon     

tirôla     

acarrear (ls manolhos de trigo, centeio)      

masseira     

tulha     

restrolho     
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rabiça     

gabielha     

spalhadeira     

foice     

rastro     

melena     

canhicas     

 

II. Parte/Rész 

1. An que nible fala mirandés?/Milyen szinten beszél mirandaiul? 

2. Na sue oupenion, bal la pena preserbar l mirandés i ansiná-lo nas scuolas?/Ön szerint megéri 
fenntartani a mirandést? 

3. Que lhéngua questuma ousar nas seguintes situaçones? Andique cun x !/Milyen nyelvet használ az 
alábbi helyzetekben? 

 Mirandés Pertués 
Ambos 

Mindkettő 
Espanhol 

Outro. 
Qual? 

Mást 

Nun se 
aplica 

Nem 
releváns

Culs pais/ Szülőkkel       

Culs filhos/Gyermekeivel       

Culs abós/Nagyszüleivel       

Culs sogros/Apósával       

Cul padre/A pappal       

Nel café/A kávézóban       

Nas repartiçones públicas/Hivatalokban       

Quando diç palabrones/Ha káromkodik       

Quando stá anrabiado/a/Ha mérges       

Na cumbersa subre l campo/A földekről 
beszélgetve 
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Quando ralha culs filhos/Ha mérges a 
gyermekeire 

      

 

III. Parte: Dados pessonales/Személyes adatok 

Sexo/Nem 

Eidade/Kor 

Lhocal adonde naciu/Születési hely 

Adonde reside/Lakóhely 

Profisson/Foglalkozás 

Adonde i cumo daprendiu mirandés/Hol, hogyan tanult meg mirandaiul: 

 

 



Kérdőív mirandaiaknak 

Ez a kérdőív a mirandai nyelvről szóló kutatás része. Mivel anonim, kérem, válaszoljon 
minden lehetséges kérdésre. Köszönöm a hozzájárulását. 
 

Hogyan határozza meg önmagát? 

o mirandaiként  

o portugálként 

o mindkettőként  

o Máshogyan:  

Ha a mirandést (is) választotta, miért? 

o a régió miatt, ahol születtem   

o a régió miatt, ahol élek   

o a mirandés miatt, amit ismerek   

o a mirandés miatt, amit használok   

o a közösséghez tartozás miatt   

o mirandai családból származom   

o mirandai szokások miatt   

o Más:  

Ha a portugált (is) választotta, miért? 

o  az ország miatt, ahol születtem  

o az ország miatt, ahol élek   

o a portugál miatt, amit ismerek  

o a portugál miatt, amit használok  

o a közösséghez tartozás miatt  

o portugál családból származom  

o portugál szokások miatt   

o Más:  

Mit tekinthetünk mirandainak? Aki… 

o beszéli a nyelvet  

o használja a nyelvet   

o Mirandából származik   

o Mirandában él, még ha nem is régóta   

o Mirandában él, régóta  



o a családja mirandai   

o egyik szülője mirandai   

o a szülei mirandaiak   

o szereti a mirandai kultúrát  

o Más:  

Mennyire ért egyet? 

 
Teljesen 
egyetértek 

Egyetértek 
Igen is és nem 
is 

Nem 
értek 
egyet 

Egyáltalán 
nem értek 
egyet 

Büszke vagyok 
mirandai 
gyökereimre. 

     

Mirandán kívül 
is szoktam 
mirandaiul 
beszélni. 

     

Másoknak is 
megmutatom, 
hogy mirandai 
vagyok. 

     

Szomorú 
lennék, ha ez a 
nyelv eltűnne. 

     

Ha mirandaiul 
beszélek, más 
ember vagyok. 

     

Jobb lenne csak 
portugálnak 
lenni. 

     

Jobb lenne csak 
mirandainak 
lenni. 

     

Beszéltem már 
mirandaiul 
olyanokkal, 
akik nem értik 
ezt a nyelvet. 

     

Portugálokkal 
eltitkolom a 
származásomat. 

     

 



Fejezze be az alábbi mondatokat! 
 
Ha többet nem beszélhetnék mirandaiul… 
Ha többé nem élhetnék Mirandában… 
Használja a saját nevét mirandés formában? 
Másokat szólít mirandés nyelven? 
Milyen szinten beszél mirandaiul? 
 
Kivel, milyen gyakran beszél mirandaiul?  

 Soha Ritkán Néha Gyakran 
(Szinte) 
minden nap 

Szüleivel   

Nagyszüleivel   

Gyermekeivel   

Más rokonaival   

Barátaival   

Másokkal   
 
Hol beszélnek a legszebben mirandaiul? 
 
Hasonlítsa össze a két nyelvet! 

 portugál mirandés mindkettő 
nem 
tudom/nem 
válaszolok 

szebb   

intimebb   

elmaradottabb   

régibb   

modernebb   

elegánsabb   

alkalmasabb a 
közéletben     

alkalmasabb a 
magánéletben     

 
 
 
 



Ha hőmérőn mérhetnénk érzelmeit, egy -100-tól +100-ig terjedő skálán hogyan érez… 

 -100 -50 -50 - 0 0 - +50 +50 - +100 
nem 
tudja/nem 
válaszol 

a mirandés 
iránt      

a mirandaiak 
iránt      

Miranda iránt   

a portugál iránt   

a portugálok 
iránt      

Portugália iránt   
 
Volt már, hogy valaki kigúnyolta Önt mirandés beszéde miatt? 
A mirandés egy nyelv vagy dialektus? Miért? 
A mirandés és a sendinés egy nyelv vagy kettő? 
 
Kora: 
Végzettsége: 
Lakóhelye: 

 



Kérdőív 

 

Szia, engem Evelinnek hívnak, fiatal magyar tanárnő vagyok, és szeretném a segítségedet kérni egy 

kutatásomhoz a mirandai nyelvről. Kérlek, töltsd ki ezt a kérdőívet. Mivel anonim, bátran adj meg bármilyen 

információt. Köszönöm a segítségedet. 

 

1. Mi(k) az anyanyelved/eid? 

2. Milyen más nyelv(ek)et beszélsz?  

3. Mióta tanulsz mirandaiul az iskolában? 

4. Milyen szinten beszélsz mirandaiul? 

nagyon jól   jól    valamelyest  egy keveset   semmit  

5. Miért kezdtél el mirandaiul tanulni?  

6. A te ötleted volt?  

igen    nem    Ha nem, kié? 

7. Az iskolán kívül is használod a nyelvet? 

igen    nem    

Ha igen, kivel? 

anyukámmal   apukámmal   a nagypapámmal    a nagymamámmal  

dédszüleimmel   testvére(i)mmel   szomszédaimmal  helyi ismerősökkel  ismeretlenekkel  

mással  ki az? ______________ 

8. Az iskolán kívül a mirandéstanároddal mirandaiul beszélsz? 

igen   nem   Ha nem, miért?  

9. Az iskolában a mirandaiul tanuló/tudó társaiddal beszélsz mirandaiul? 

igen   nem   Ha nem, miért?  

10. Az iskolán kívül a mirandaiul tanuló/tudó társaiddal beszélsz mirandaiul? 

igen   nem   Ha nem, miért?  

11. Részt veszel a mirandés színjátszókörben? 

igen   nem   Ha nem, miért?  

12. Szoktál írni a „La Gameta” antológiába? 

igen   nem   Ha nem, miért?  

13. Jelöld x-szel, melyik nyelv a… 

 Portugál Mirandês Mindkettő Nem tudom, 
nem válaszolok 

szebb     
modernebb     
nehezebb     
hasznosabb     

 

 



14. Mennyire értesz egyet az alábbi állításokkal? (1: nem értek egyet, 5: teljesen egyetértek) 

A mirandés szépen hangzik.       1 2 3 4 5 

A mirandés egy elmaradott nyelv.      1 2 3 4 5 

A mirandést sosem felejthetjük el.      1 2 3 4 5 

A mirandés haszontalan a karrier szempontjából.    1 2 3 4 5 

A mirandést a jövőben is tanulni kell az iskolában.    1 2 3 4 5 

A mirandésnek kötelező tárgynak kellene lennie.    1 2 3 4 5 

A mirandés kiejtés „ciki” egy portugál előtt.   .  1 2 3 4 5 

Aki mirandaiul beszél, az nem beszélhet jól portugálul.  1 2 3 4 5 

A mirandés menő.       1 2 3 4 5 

A mirandés segít jól beszélni portugálul.     1 2 3 4 5 

15. Ha befejezed az iskolát … 

…szeretnéd folytatni a mirandéstanulást? igen    nem  

Miért?  

…szeretnél elmenni Mirandából?  igen    nem  

Miért?  

16. Mit gondolsz, amikor nagyapa/nagymama leszel, még mindig lesz, aki mirandaiul beszél Mirandában? 

igen    nem  

17. Mit gondolsz, kivel fogsz mirandaiul beszélni a jövőben? 

18. Egy jó fizetéshez milyen nyelvek kellenek? 

19. Milyen jegyet kaptál 

portugálból _____  mirandésből _____  más nyelvből _____ 

20.  

Nemed: 

Korod:  

Éltél már más vidéken?   igen    nem  

Ha igen, mennyi ideig? 

 

Köszönöm a válaszokat! 
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