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1. Bevezetés 

1.1. Az értekezés általános képe 

Munkámban megkísérelem bemutatni egy kis udmurt falu, Мувыр ’Muvyr’ nyelvi 

képét, a kétnyelvű környezetben élő közösség nyelvi helyzetét, az ott élő udmurtok 

életében az udmurt és orosz nyelv helyét, azok munkamegosztását, megvizsgálom az 

udmurt nyelv sajátos helyzetét, azzal a céllal, hogy tisztázódjon az udmurt társadalomban 

elfoglalt helye. Mindezt Oroszország aktuális kisebbségi politikája fényében tekintem át. 

Oroszország soknemzetiségű ország. A soknemzetiségű országok tapasztalatai azt 

igazolják, hogy a kétnyelvűség és a többnyelvűség szükséges, és szinte az egyetlen 

lehetőség a nyelvi akadályokkal kapcsolatos problémák leküzdésében, a társadalom 

különböző nyelveket beszélő tagjai között a kommunikáció biztosításában, a komplex 

nemzetközi kapcsolatok optimalizálásában és rendezésében. Olyan országokban, 

köztársaságokban, ahol két vagy több nyelven beszélnek, a két- és többnyelvűség 

jelenségének kutatása nagyon fontos szerepet játszik, mivel éppen ezeket a fogalmakat 

tanulmányozva rendezhető el a nyelvi életük, valamint rendezhetők el a nyelvi 

konfliktusok. A kétnyelvűség igen összetett, társadalmi és egyéb tényezők gazdag 

változatosságától meghatározott, sokarcú jelenség. Különösen fontos ez a probléma 

napjainkban az Oroszországi Föderáció nyelvészei, szociológusai, pszichológusai, 

pedagógusai, kulturális és egyéb képviselői számára, mivel Oroszországban több mint száz 

nemzet és nemzetiség él, amelyek anyagi és szellemi kultúrájának egyedi jellemzői 

vannak. 

A 2002-es népszámlálás1 adatai szerint (Perepis 2002) Oroszországban 176 nép, 

illetve etnikai csoport él, ennek 79.8%-a orosz, 3.8%-a tatár, 2%-a ukrán, 1.2%-a baskír, 

1.1%-a csuvas, 12.1%-a egyéb (lásd az 1. térképet). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                 
1az újjabb 2010-es népszámlálási adatok még nem készek, remélhetőleg 2013-ben lesznek nyilvanosak. 
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1. térkép. Az orosz állam etnikai-nemzetiségi térképe 

 
(Forrás:http://images.nationmaster.com/images/motw/commonwealth/russia_ethnic94.jpg) 

 
Az Oroszország területén élő népekre vonatkozó kérdésekben manapság két 

dialektikus tendencia figyelhető meg: az egyik azt mutatja, hogy a növekvő globalizáció 

elmossa a nemzetiségi korlátokat, a másik pedig a nemzetiségek etnikai öntudatának 

erősítésére irányul, az etnikai-nyelvi reneszánszra, ami a népek, a népcsoportok nyelvének 

megőrzésére (és egyes esetekben fellendítésére) való törekvésben nyilvánul meg. 

Oroszország nem-orosz népeinek kétnyelvűsége nem homogén sem életkorilag, sem 

területileg, sem társadalmilag. Oroszország területén létezik valódi kétnyelvűség is, amikor 

a két nyelv használata nagyjából azonos és körülbelül ugyanolyan hatáskörrel bír, például a 

Tatár Köztársaságban, ahol az orosz anyanyelvűek is  kötelezően tanulják a tatár nyelvet2. 

Beszélhetünk olyan kétnyelvűségről is, amikor az orosz nyelv ismerete hiányos, például a 

mai falvakban élő 60-70 évnél idősebb udmurtok orosztudása nem feltétlenül olyan, 

amilyen a fiatalabb generacióké3. De olyan kétnyelvűség is megfigyelhető, amikor a 

kisebbséghez tartozók nem tudnak vagy nagyon kevesen beszélnek a saját anyanyelvükön, 

például a líveknél napjainkban már csak kb. tízen beszélnek anyanyelvi szinten lívül, 

negyvenen pedig még valamennyire bírják anyanyelvüket4. Ezért ez a téma minden egyes 

                                                 
2Sarypova N. H. = Шарыпова Н. X. Двуязычие в Татарстане. Казань. 2004. 
3Ez a megállapítás a saját tapasztalataimon, illetve Salánki (2007: 81-85) alapul. 
4lásd Bereczki András A lívek története. (forrás: http://ludens.elte.hu/~briseis/finnugor/egyestort/liv.html), illetve  
Tapani Salminen internetes információs fóruma http://www.helsinki.fi/~tasalmin/europe_report.html#Livonian 
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területen alapos kutatást igényel. Az udmurt nyelv a 2001-ben elfogadott nyelvtörvény 

alapján az orosz mellett hivatalos nyelvnek számít az Udmurt Köztársaságban. Az 

UNESCO listáján5 viszont veszélyeztetett nyelvként szerepel. 

A fent bemutatott nyelvi és társadalmi körülményeket figyelembe véve a dolgozat 

tárgya szociolingvisztikai módszerek segítségével végzett adatgyűjtésre épített, 189 fős 

mintán végzett kutatás. A dolgozatomban a Muvyr községben élő csak udmurt 

anyanyelvűek udmurt-orosz kétnyelvűségét vizsgáltam. Az adott közösség idősebb, 

középkorú és fiatalabb tagjainak nyelvhasználatát vetettem össze. Az alábbi tényezők 

vizsgálatát tartottam elsődlegesnek: (1) az udmurt és orosz nyelv használatának színterei és 

lehetőségei, nyelvválasztási preferenciák, (2) a kódváltást okozó tényezők, (3) a beszélők 

nyelvjárásukkal,  udmurt irodalmi nyelvvel, kódváltással kapcsolatos attitűdjei, (4) a 

beszélők nyelvtörvényre vonatkozó ismeretei, az udmurt és orosz nyelvről való 

vélekedései és ítéletei, (5) az udmurtok fiatal nemzedéke identitásának alakulása a 

nyelvhasználat és nyelvi attitűdök függvényben, (6) az előző vizsgálatok eredményeire 

épített nyelvtervezési stratégiák kidolgozása, melyek az udmurt nyelv falvakban való 

megtartására, presztízsének emelésére irányulnak. 

A disszertációm fő célja a Muvyr községben élő udmurt közösség három generációja 

körében végzett, reprezentatív mintán alapuló, kérdőíves szociolingvisztikai vizsgálat 

alapján az udmurt-orosz kétnyelvűség működésének bemutatása. Jelen vizsgálatban csak 

udmurt anyanyelvűek udmurt-orosz kétnyelvűségével foglalkozom. 

A kitűzött cél megvalósításához az alábbi feladatok megoldását is fontosnak 

tartottam:  

–  a kétnyelvűséggel foglalkozó szovjet, illetve posztszovjet szakirodalom 

áttekintését, kiemelve azok fő jellegzetességeit, hiszen ilyen jellegű szovjet-orosz 

szakirodalmat bemutató, összefoglaló tanulmányok magyar nyelven ritkán 

íródtak/íródnak, 

–  az udmurt nyelv állapotáról, helyzetéről nyelvszociológiai, ökolingvisztikai 

megközelítésben íródott magyar, illetve oroszországi tanulmányok bemutatása, 

amelyek az udmurt szociolingvisztika kezdetét jelenthetik. 

Célom továbbá, hogy a kutatás központi kérdését – annak alaposabb vizsgálata 

érdekében – tovább bontva választ keressek az alábbi részkérdésekre: 

–  Milyen mértékben van jelen a különböző nyelvhasználati színtereken az udmurt és 

az orosz nyelv, melyik nyelvnek – az orosznak vagy az udmurtnak nagyobb a 

                                                 
5http://www.unesco.org/new/en/unesco/themes/languages-and-multilingualism/endangered-languages/ 
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szerepe? 

–  Milyen eltérések fedezhetők fel a község udmurt lakosságának életkor 

szempontjából különböző csoportjaiban az udmurt és orosz nyelv használatában? 

–  Milyen módon tér el egymástól az írott és beszélt nyelvváltozat? 

–  Milyen egyéni és közösségi kétnyelvűség-típusokról lehet beszélni ebben a 

közösségben? 

–  Kimutatható-e a nyelvcsere folyamata a vizsgált közösségben, különösen a fiatalok 

körében? 

Ezek és más, a dolgozatban érintett kérdések tisztázása segít abban, hogy optimális 

stratégiákat tudjunk kidolgozni az udmurt nyelv megtartásának és megőrzésének elérésére, 

valamint az asszimiláció feltartóztatására. Tehát az egyik fontos célom a nyelvi tervezés 

elméleti keretébe és funkciójába illeszkedő stratégiák feldolgozása is, amelyek az 

udmurtok nyelvi életében tudatosan megvalósítva változásokat hozhatnak. 

A fent felsorolt kérdések feltárásához különböző szociolingvisztikai módszereket 

igyekeztem alkalmazni. Az empirikus anyaggyűjtéssel, főképpen kérdőívekkel, résztvevő 

és passzív megfigyeléssel, kötetlen beszélgetések kombinálásával nyert adatokat 

statisztikai elemzéseken alapuló kvantitatív módszert alkalmazva dolgoztam fel. Az anyag 

egy részén (pl. a kódváltásra vonatkozón) kvalitatív vizsgálatot is végeztem. A 

látszólagosidő-vizsgálaton kívül valóságosidő-vizsgálatot (Trudgill 1997: 88) is 

megpróbáltam végezni, hogy az udmurt fiatalok nyelvének változását felmérjem. 

A terepmunka során elsősorban a kérdőíves felmérés módszerét alkalmaztam, 

összesen háromféle kérdőívet használtam. A nyelvhasználati-nyelvválasztási kérdéseket, 

illetve az attitűdkérdéseket tartalmazó kérdőívet Salánki Zsuzsannától (Salánki 2007) 

vettem át. Az identitástudatra vonatkozó kérdések összeállításához kétnyelvűségi 

kutatásokban alkalmazott kérdőíveket használtam fel (Bartha 1999, Borbély 2001). A 

nyelvtörvényre és a nyelvi mítoszokra vonatkozó kérdőívet magam állítottam össze. 

A 2005 és 2010 között terepmunka során különböző témakörökben több kérdőíves 

anyaggyűjtést is végeztem: 

2005: a község lakossága udmurt és orosz nyelvhasználati és nyelvválasztási 

szokásainak, illetve illetve nyelvi attitűdjeinek három generációs vizsgálata (fiatalok, 

középkorúak és idősek csoportja) 189 adatközlő bevonásával (lásd a 4.1. fej., az 5.1. fej.); 

2007: kódváltással kapcsolatos felmérést végeztem; az adatközlők száma 10 fő volt. 

Az egyetemi hallgatók számára általam megszervezett első udmurt szociolingvisztikai 

expedíció keretein belül a beszélőközösség nyelvtörvényre vonatkozó ismereteit 

vizsgáltam 89 adatközlővel (lásd a 4.2. fej., illetve az 5.2 fej.); 
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2010: az elektronikus leveleken alapuló kódváltás vizsgálatában 1 adatközlő vett 

részt. A vizsgált beszélőközösség nyelvével kapcsolatos elképzeléseinek és megítéléseinek 

vizsgálatába a falu 60 tagját vontam be (lásd a 4.2. fej., illetve az 5.3. fej.); 

2005, 2010: a falu fiatal generációjának 20 tagját vontam be a fiatal nemzedék 

identitása alakulásának panelvizsgálatába nyelvhasználat és nyelvi attitűdök függvényében 

(lásd az 5.4. fej.). 

További források a kötetlen beszélgetések szövegfelvételeit tartalmazó hanganyagok, 

a résztvevő és passzív megfigyeléssel nyert adatok, valamint elektronikus levelek, rövid 

üzenetek lettek. 

Az összegyűjtött anyagot először Microsoft Office Excel számítógépes program 

segítségével statisztikailag feldolgoztam, azután elemeztem, a feldogozott anyagot ábrákon 

és táblázatban is szemléltettem, majd értelmeztem a kapott adatokat. A disszertációmban a 

kapott adatok értelmezése nemcsak statisztikai adatok fényében történt, hanem a közösség 

tagjaként 20 évnyi személyes tapasztalatom felhasználásával (bővebben az adatgyűjtésről 

és a vizsgálat módszereiről lásd 3.5. fej.). 

Kutatásom helyszínéül az Udmurt Köztársaság Sarkan járásában fekvő Muvyr 

községet választottam, ahol az udmurt beszélőközösség nyelvi helyzetének és a nyelvi 

attitűdjeinek feltárására irányuló kutatásokat eddig még nem folytattak. Muvyr község 349 

lakosú falu. A lakosságból etnikai hovatartozás szerint 335 fő udmurt, 12 fő orosz és 2 fő 

tatár. Az adott falut a kutatás helyszíneként azért választottam, mert születésemtől kezdve 

20 évet éltem itt és így a közösség tagjaként pontosan tudom értékelni az adatokat, le 

tudom írni a változásokat, a résztvevő megfigyelés stabil, hosszútavú folyamat tud lenni. 

Az adatközlőket értelmezett minta alapján, életkor, nem, foglalkozás szerint 

választottam ki. Ennek megfelelően összesen 189 adatközlőt vonhattam be a vizsgálatba. 

Az adatközlők mindegyike kétnyelvű. Az általam választott beszélőközösség vizsgálatában 

a fő kritérium a kor szerinti megoszlás lett. A kor kritériumán kívül más specifikumokat 

(nem, végzettség stb.) nem határoztam meg fő szempontként, a kiválasztás főleg gyakorlati 

megfontolásokon alapult, mivel úgy gondolom, hogy a 189 fő kevés ahhoz, hogy nem, 

végzettség, stb. szempontok szerint is felosszam őket. Az általam vizsgált 

beszélőközösséget az alábbi három korcsoportra osztottam: fiatal (13–30 évesek), 

középkorú (31–55 évesek) és idősebb (56– ) generáció. Ennél a felosztásnál elsőrendű 

szempont az volt, hogy az emberek 55 évesen nyugdíjba mennek és jórészt kevéssé 

mobilissá válnak, a középkorúak közé pedig azért a 31–55 éveseket soroltam, mert közülük 

majdnem mindenki családos, stabil munkahellyel rendelkezik, nagyobb részük helyben 

vagy a szomszéd falvakban dolgozik, a község 30 évesnél fiatalabb lakói egyrészt 
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iskolások, másrészt munkaképes fiatalok, a járás központjában vagy városokban munkát 

vállalók. A többi korosztállyal szemben (fiatalok 89 fő, középkorúak 67 fő) az idősek 

száma (33 fő) jóval kevesebb, mert Muvyr községben kevés idős él a magas halandóság 

miatt. Nemek szerinti megoszlásban a vizsgálatban 105 nő és 84 férfi vett részt. Iskolai 

végzettség tekintetében a kutatásomba 48%-ban olyanok kerültek be, akik még iskolában 

vagy egyetemen tanulnak. A nyelvi változások vizsgalátában a látszólagosidő-vizsgálaton 

kívül panelvizsgálatot végeztem, vagyis ugyanazon személyek különböző időszakból 

származó nyelvi adatainak az összevetéséből származó eredményekre tettem szert. Ebben a 

panelvizsgálatban az a 20 fő vett részt, aki az első interjúk idején (2005) még iskolás volt, 

Muvyr községben élt. Mára mindannyian városokban élnek, 3–4 éve ott tanulnak, és csak 

hétvégékre térnek vissza a szülőfalujukba. 2010 decemberében megismételtem 5 évvel 

korábbi gyűjtésemet. 

A dolgozat aktualitása abban nyilvánul meg, hogy az Oroszországban zajló politikai 

folyamatok miatt nagyon keveset beszélnek ilyen témákról, ha korábban mégis jelentek 

meg szovjet-orosz „szociolingvisztikai” jellegű munkák, azok kevésbé tárgyalták a 

szociolingvisztikai témákat. A kötetek nevükben ugyan sokszor tartalmaztak ilyeneket, 

azonban lényegében grammatikai kérdéseket taglaltak (bővebben lásd a 1.3.4. fej.). Pedig 

Oroszországban határozottan jelen van a társadalmi, kulturális és nyelvi sokféleség, amely 

különböző csoportok érdekei mentén dinamikusan szerveződik. Eddig csak olyan kisebb 

tanulmányok jelentek meg, amelyek nyelvszociológiai, ökolingvisztikai, nyelvpolitikai 

észrevételeket, megjegyzéseket tartalmaznak. Ezért a disszertációm időszerűsége 

összekapcsolódik azzal, hogy eddig mindössze egy alapos tudományos munka jelent meg 

szociolingvisztikai megvilágításban az udmurt-orosz kétnyelvűségről. Salánki 

Zsuzsannának „Az udmurt nyelv mai helyzete” című disszertációja az első olyan munka, 

amely az egész Udmurt Köztársaságra vonatkozóan a nyelvhasználat szociolingvisztikai 

szempontú vizsgálatát mutatja be, és amely általános szociolingvisztikai képet ad a mai 

udmurt nyelv helyzetéről. Tehát jelen dolgozatban Salánki Zsuzsanna munkájának 

tapasztalatait figyelembe véve az oroszországi nemzeti-orosz kétnyelvűség 

szociolingvisztikai elemzésének módszertani, gyakorlati kidolgozására, az oroszországi 

finnugorok nyelvi helyzetének tanulmányozásakor alkalmazható komplex szemlélet 

formálására kerül sor, amely aktuális és hasznos lehet az összes oroszországi finnugor nép 

és nyelv esetén. 

Dolgozatom egy kisebb területen élő udmurt közösségnek a mai nyelvi helyzetét 

kutatja. Ez azért nagyon fontos, mert csak ilyen kutatások, vizsgálatok segítségével tudjuk 

elősegíteni az udmurt nyelvnek a faluban való megmaradását. A dolgozat tudományos 
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újdonságai részint magában a témaválasztásban rejlenek: 

–  a kétnyelvűség kérdéseivel foglalkozó szovjet-orosz szakirodalom; az udmurt 

nyelvre vonatkozó magyar, illetve Oroszországban íródott szociolingvisztikai 

jellegű tanulmányok összegyűjtése, bemutatása, 

–  az udmurt-orosz kétnyelvűség első átfogó kutatása egy homogén beszélőközösség 

mintáján, 

–  az udmurt nyelvvel kapcsolatos mítoszok és azok terjedésének bemutatása az 

udmurt beszélőközösségben, 

–  az udmurt fiatalok nyelvi viselkedését mutató panelvizsgálat-kísérlet, 

–  a nyelvi tervezésbe illeszkedő, a faluban élő udmurtokat érintő stratégiák 

kidolgozásának kísérlete az udmurt nyelv helyzetének elemzésére alapozva, 

–  az udmurt szociolingvisztikai terminológia feldolgozása, 

–  az udmurt nyelvről szóló, szociolingvisztikai aspektusú irodalom összegyűjtése 

bibliográfia formájában. 

Feltétlenül ki kell emelnem ennek a munkának a fontosságát, mivel rövid cikkek után 

(pl. Kondratyeva–Iljina 2008), valamint Salánki Zsuzsanna „Az udmurt nyelv mai 

helyzete” című disszertációja mellett az én disszertációm új lépéseket tesz az udmurt nyelv 

szociolingvisztikai feltérképezésében, valamint az udmurt nyelvészetben új irányzat, azaz a 

kétnyelvűség kutatása mint nyelvészeti probléma kerül általa felszínre, ugyanis a munkám 

részletesen elemzi egy adott területen élő közösség kétnyelvűségét. Az ilyen vizsgálatokból 

leszűrt tapasztalatok az udmurt nyelvtudomány számos területét gazdagítják. 

A dolgozat tudományos és gyakorlati jelentősége abban rejlik, hogy az udmurt-

orosz kétnyelvűség összetett kutatása, e jelenségnek terjedelmes, egységes bemutatása 

alapján az Udmurt Köztársaság más területeit is lehet kutatni a továbbiakban. Az általam 

feldolgozott udmurt szociolingvisztikai terminológia segítségével udmurt nyelvű 

szociolingvisztikai cikkeket lehet írni. A disszertáció anyagát finnugor tanszékeken 

szociolingvisztikai, illetve kétnyelvűséggel foglalkozó előadások és szemináriumi órák 

kidolgozásához is lehet használni. 

A dolgozatom elméleti alapjául a kétnyelvűséggel kapcsolatos kérdéseket kutató, 

oroszországi finnugor népek nyelveivel foglalkozó oroszországi, magyarországi és külföldi 

cikkek és könyvek szolgáltak. A kétnyelvűség általános kérdéseivel és típusaival 

foglalkozó számos munka közül főként Kiss Jenő Társadalom és nyelvhasználat (1995) 

című egyetemi tankönyvére és Bartha Csilla A kétnyelvűség alapkérdései (1999) című 

munkájára támaszkodtam. Az értekezésben előforduló (alap)fogalmak rövid leírását, 

meghatározását részben Peter Trudgill Bevezetés a nyelv és társadalom tanulmányozásába 
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(1997) című könyvéből merítettem. Az udmurt népre és nyelvre vonatkozó statisztikai 

adatokat, fontos kutatási irányzatokat pedig Salánki Zsuzsanna Az udmurt nyelv mai 

helyzete (2007) című disszertációjából merítettem. Az Udmurt Köztársaságban működő 

nyelvtörvénnyel kapcsolatban számos tanulságos észrevételt Pusztay János „Nyelvével hal 

a nemzet” (2006) című monográfiájában olvastam. Az adatközlőim nyelvhasználati 

szokásait Lanstyák és Simon (2002) által kidolgozott nyelvhasználati színtér-csoportok 

alapján elemeztem, mert éppen ezen színtér-csoportok alapján állapítható meg, hogy 

mekkora szerepet játszanak a vizsgált beszélőközösség nyelvválasztásban a külső, azaz a 

beszélő személyén kívüli tényezők. A kódváltásra vonatkozó vizsgálatban Lanstyák (2006) 

mátrixnyelv-elméletére épülő modelljéhez igazodva a bázisnyelv és a vendégnyelv 

terminusokat használtam. Az általam vizsgált beszélőközösségre jellemző kétnyelvűség 

típusait Kiss Jenő egyetemi tankönyvében (1995: 212–216) bemutatott kétnyelvűségi 

fajták, illetve a Borbély Anna (2006: 87) és Karmacsi Zoltán (2007: 20) által 

megkülönböztetett egyes típusok alapján próbáltam meg kategorizálni, Salánki (2007: 59) 

leírását is figyelembe véve. Az udmurt és orosz nyelvvel kapcsolatos mítoszok 

feldolgozása Lanstyák István (2007a, 2007b) tanulmányain alapszik, a beszélőközösség 

saját nyelvével kapcsolatos elképzeléseinek vizsgálatát pedig Bartha Csilla „Út a 

többnyelvűség felé” (2009) című tanulmánya ösztönözte. A nyelvtervezés kérdéskörét 

Haugen (1969), Kloss (1969), Cooper (1989), Skutnabb-Kangas (1997) és Rannut (2004) 

munkái alapján tárgyalom. 

1.2. Az értekezés felépítése 

A dolgozat szerkezete a kutatás koncepciójából, céljaiból, feladataiból és logikájából 

áll össze. A disszertáció, amelynek teljes terjedelme 240 oldal, bevezetésből, öt, egymással 

szorosan összefüggő fejezetből, irodalomjegyzékből és függelékből áll. 

Az első fejezet a bevezetés. A bevezetésben először az értekezés általános képét 

mutatom be, megfogalmazom a téma tárgyát, a kutatás céljait és feladatait. Meghatározom 

a fő kutatási kérdéseket, megfogalmazom a dolgozat által hozott újdonságokat és a kutatás 

elméleti és gyakorlati jelentőségét, illetve bemutatom röviden a vizsgálatban használt 

módszereket, ismertetem a vizsgálat helyszínét és adatközlőit. A bevezetés következő 

részében röviden a kutatás során felhasznált fogalmakat tisztázom. A vizsgált témával 

kapcsolatos nemzetközi és magyar elméleti szakirodalom bemutatása az alábbi 

alapfogalmak köré rendeződik: kétnyelvűség, anyanyelv, kétnyelvűség típusai, 

nyelvhasználat és nyelvválasztás színterei, kódváltás, nyelvi attitűdök. Ebben a fejezetben 

fontosnak tartom, hogy megpróbáljam a két- és többnyelvűség elméletével foglalkozó, 
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annak általános kérdéseit érintő szovjet, illetve orosz szakirodalom rövid áttekintését 

nyújtani (amennyiben hozzá lehetett férni6 a szakirodalomhoz). Dolgozatomban kísérletet 

teszek arra, hogy e szakirodalmat jellege és tartalma szerint két időszakra bontva, és 

bizonyos kutatók konkrét tanulmányaira utalva mutassam be: az első időszak a 1950-es és 

1980-as évek közé esik (például Deserijev 1966, Michajlov 1969, Avrorin 1975), a 

második pedig a 1980-as  években a Szovjetunió és a szovjet blokk felbomlása után 

kezdődött  és még ma is tart (például Michalcsenko 1994, Belikov–Kryszin 2001, 

Vachtyin–Golovko 2004, Kazakevics 2007). Ezt követően az udmurt nyelvi helyzetre, az 

udmurt-orosz kétnyelvűségre vonatkozó magyar nyelvű (például Pusztay (2006), Salánki 

(2007) és Kozmács (2008) munkái, illetve olyan fontos oroszországi forrásokat és 

tanulmányokat is megpróbáltam összegyűjteni, kiemelve az elért eredményeket, amelyeket 

az udmurt szociolingvisztika első lépéseiként lehet említeni (Pimenov 1977, Fenomen, 

Monográfia 2008, Udmurt nyelvű otthon = Удмурт кыло дор 2010). 

A második fejezetben általános képet rajzolok az Udmurt Köztársaság területén élő 

népcsoportokról, különösen az udmurtok etnolingvisztikai vitalitását meghatározó 

tényezőket emelem ki. A munkám az Udmurt Köztársaságban található község nyelvi 

képéről szól, ezért fontosnak tartom, hogy szóljak az általam vizsgált község nyelvi 

körülményeiről, azaz az udmurt és orosz nyelvek szerepét meghatározó társadalmi, 

politikai tényezőkről. Szükségszerűnek bizonyul az udmurt nyelv helyzetére hatást 

gyakorló nyelvtörvény egy-egy szakaszának az elemzése. A nyelvtörvény leíró elemzése 

lehetőséget teremt arra, hogy az elvben létező jogok és azok a tudományban, az oktatásban 

és a közművelődésben való működésének bemutatása, illetve az empirikus vizsgálat 

eredményei egybevetése révén képet kapjuk arról, milyen mértékben él az udmurt 

közösség a nyelvhasználatot szabályozó törvények biztosította jogokkal. Ezt a részt az 

Udmurt Köztársaságban élő udmurtokra vonatkozó identitás-kutatás eredményeivel is 

kiegészítem. Itt mutatom be azt, hogy az udmurtok etnikai identitástudata milyen 

tényezőkből alakul ki. Vázolom az udmurt nyelvű internet alakulását, fejlődését és szerepét 

az udmurt fiatalok körében. Ezek az ismeretek segítik a kvantitatív vizsgálat 

eredményeinek értelmezését. Összegzésképpen az udmurtok attitűdjeit, etnikai identitását 

erősítő és gyengítő nem (csak) nyelvi alapú tényezőket állapítom meg. 

Az értekezés harmadik részében ismertetem a vizsgálat helyszínét és a lakosság 

összetételét. Bemutatom a község történelmét, a lakosságának számarányát, kor, 

nemzetiség, nemek és iskolázottság szerinti megoszlását, illetve a község intézményi 

                                                 
6Az ilyen témájú munkák csak moszkvai levéltárakban olvashatóak. Ezek teljességre törekvő összegyűjtése 
és részletes elemzése meghaladja jelen dolgozatom kereteit. 



19 
 

hátterét is áttekintem. A fejezet szintén tartalmazza a vizsgálat során kutatott témák, 

alkalmazott módszerek bemutatását. Ebben a részben összefoglalom a kutatási anyagom 

forrásait, valamint az anyaggyűjtés körülményeit. A fejezet ezen kívül a vizsgálatban 

résztvevő adatközlők bemutatását, életkor, nem és iskolázottság szerinti megoszlását 

tartalmazza, valamint az adatok rögzítésére és az eredmények bemutatására vonatkozó 

tudnivalókat is áttekintem röviden. 

Dolgozatom negyedik fejezete a dolgozat egyik fő fejezete, amelyben a gyűjtött 

anyagot feldolgozom, értelmezem. A fejezet a Muvyr községben élő udmurtok 

nyelvhasználati és nyelvválasztási szokásaival foglakozik az adatközlők kor szerinti 

megoszlásában. Ezen fejezet első két része a kétnyelvűség legfontosabb nyelvhasználati 

megnyilvánulásait mutatja be a vizsgált közösségben. Az első részben az adatközlőim 

nyelvhasználati szokásaira vonatkozó vizsgálatot a szociolingvisztika kutatásmódszertanát 

alkalmazva, élőnyelvi gyűjtések anyagára támaszkodva a nyelvhasználati színterek felől 

közelítve végzem. Az udmurt beszélőközösség nyelvhasználati, nyelvválasztási 

sajátosságait a következő, Lanstyák és Simon által kidolgozott öt színtér-együttesben 

vizsgálom: (1.) Az adatközlők aktív “egyszemélyes” nyelvhasználata (aktív magánszféra, 

pl. gondolkodás, káromkodás, imádkozás nyelve), (2.) Az adatközlők passzív 

“egyszemélyes” nyelvhasználata (passzív magánszféra, pl. olvasás, médiafogyasztás 

nyelve), (3.) Az adatközlők kisközösségi nyelvhasználata (pl. a családtagokkal, barátokkal 

való kommunikációs nyelve), (4.) Az adatközlők nyelvhasználata a kevésbé központosított 

nyilvános nyelvhasználati színtereken (pl. a falusi postán, boltban), (5.) Az adatközlők 

nyelvhasználata az erősebben központosított nyelvhasználati színtereken (pl. a községi 

tanácsnál, munkahelyen). A válaszkategóriákat hatfokozatú skálán helyezem el, és minden 

színtéren megvizsgálom, hogy az udmurt vagy az orosz kizárólagos vagy domináns 

használata, illetve a két nyelv egyenlő vagy kevert használata kapcsolható-e hozzájuk. A 

nyelvhasználatra vonatkozó eredményeket százalékos arányokat bemutató ábrákon 

közlöm. 

A fejezet második részében az előző fejezetben bemutatott színterek közül néhány 

színtéren az adatközlőim nyelvválasztását a kódváltás 17 hosszabb példájával is 

illusztrálom. A nyelvhasználatra vonatkozó témáknál az eredményeket az adatközlőktől 

önbevallás alapján nyert adatok alapján mutatom be, ebben a részben viszont a 

nyelvválasztás spontánul történik és gyakorlatban látható, hogyan használják az 

adatközlőim mindkét nyelvi repertoárjukat a mindennapos érintkezésben. A kódváltás 

elemzésénél felhasznált korpusz a diktafonra rögzített felvételeken (összesen 6 órás 

anyag), illetve a nekem érkezett elektronikus leveleken alapul. 
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Ezek elemzése után az összegzésben bemutatom az udmurt és orosz nyelv között 

fennálló munkamegosztást (a közösségben használt nyelvek funkcióit), illetve leírom az 

adott beszélőközösségre, illetve annak tagjaira jellemző kétnyelvűség típusait Kiss Jenő 

(1995: 212–216), Salánki Zsuzsanna (2007: 59), részben Borbély Anna (2006: 87) és 

Karmacsi Zoltán (2007: 20) munkáiban található kategóriák segítségével. 

Az ötödik fejezet az anyaggyűjtés során kapott olyan adatokat tartalmazza, amelyek 

felvázolásának a segítségével beszélhetünk az udmurt nyelv jövőjéről. A fejezet négy 

részre tagolódik. 

Az első rész a nyelvi attitűdökre vonatkozó adatok bemutatását adja. Az eredmények 

a százalékos arányokat tartalmazó ábrák segítségével jobban áttekinthetőek és ezek alapján 

könnyen megállapítható, hogy a közösség mennyire viszonyul pozitívan, illetve negatívan 

az udmurt és az orosz nyelvhez. Az attitűdvizsgálatba a hétköznapokban beszélt udmurt 

változatot és az irodalmi változatot is bevonom. Azt igyekszem feltárni, hogy a közösség 

hogyan ítéli meg az udmurt nyelv általa beszélt változatát és a médiában, sajtótermékekben 

használt változatát, illetve hogy az udmurt nyelv változásához hogyan viszonyulnak maguk 

a beszélők. Hogy teljesebb összképet kapjunk, a vizsgálat kvantitatív adatai mellett az 

egyes adatközlőimnek a nyelvhez, nyelvi változatokhoz fűződő elgondolásait, véleményeit 

táblázatban foglalom össze. 

A második részben az attitűdvizsgálatok mellett az elvben létező jogok és az azokra 

vonatkozó empirikus vizsgálat bemutatásával képet kapunk arról, hogy milyen mértékben 

él az udmurt közösség a nyelvhasználatot szabályozó törvények, rendeletek biztosította 

jogokkal, hiszen arra máig nem vállalkozott máig senki, hogy megvizsgálja a politikai 

döntéseknek és intézkedéseknek az udmurt beszélőközösségek udmurt és orosz 

nyelvhasználatára gyakorolt hatását. 

A harmadik rész az általam gyűjtött, udmurt és orosz nyelvre vonatkozó nyelvi 

mítoszokat, illetve az adatközlőimnek a mítoszokat tartalmazó állításokra vonatkozó 

reakcióit tartalmazza. Ennek a vizsgálatnak az eredményei, mint az udmurt nyelvi 

helyzethez kapcsolódó háttérismeretek, a nyelvi tervezéshez fűződő döntések 

meghozatalában fontosnak lehetnek. 

A negyedik részben az udmurt fiatalok nyelvi helyzetének felmérését mutatom be 

valóságosidő-vizsgálatot alapján. A panelvizsgálat segítségével az általam vizsgált 

községből a már városba került udmurt fiatalok nyelvválasztási szokásainak, nyelvi 

attitűdjeinek feltárására törekszem. A vizsgálat alapján feltételezhető, hogy adatközlőim 

huzamosabb távolléte a szülőfalujuktól (egyetemi továbbtanulás, munkavállalás) új nyelvi 

szokásokat hozott. Azért tartom fontosnak ezen vizsgálat eredményeit e dolgozat keretében 
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bemutatni, mert az iskolák felcserélő nyelvpedagógiájának az értekezés előző részeiben 

olvasható leírásából, illetve a bemutatott vizsgálatok eredményeiből úgy gondolom, nem 

lehet egyértelműen megállapítani, hogy például milyen hatással lehet az udmurt nyelv 

jövőjére az, hogy az udmurt falvakban, ahol a lakosság többsége udmurt, az oktatás orosz 

nyelvű, illetve illetve a gyerekek a tanárok által arra vannak biztatva, hogy az iskolán belül 

csak az orosz nyelvet használják. Kérdéses az is, hogy az udmurt szülők negatív 

attitűdjeinek, a kétnyelvűségről való hiányos ismereteinek, a nyelvi mítoszokban való 

hitünek milyen hatása van az udmurt fiatalokra. Ahhoz, hogy az előbbiekben felsorolt 

tények hatásáról minél biztosabb képet kapjunk, nem elég csak a valóságosidő-vizsgálat, 

sem a panelvizsgálat. 

Az összetett nyelvi helyzet feltárásával, különösen ha tudjuk, hogy a közösségekben 

milyen nyelvi folyamatok játszódnak le, ismerhetjük meg azt az állapotot, amelyre a 

nyelvtervezési stratégiákat kell építeni, lesz lehetőségünk tudatos nyelvtervezéssel 

befolyásolni a folyamatokat, ezért ebben a fejezetben Haugen (1969), Kloss (1969), 

Cooper (1989), Skutnabb-Kangas (1997) és Rannut (2004) munkáiban leírt nyelvtervezési 

modellek alapján az udmurt nyelvre irányuló nyelvtervezési gondolataimat, javaslataimat 

mutatom be. A vizsgálatok során kapott eredmények meggyőztek arról, hogy tudatosítani 

kell az adatközlőkben, továbbá az összes udmurtban és más nemzetiségekben, hogy a 

kétnyelvűség jelenségnek előnyei vannak. A javaslataim közül a nyelvtervezés részeként 

egy magyar-udmurt-orosz szociolingvisztikai terminusokat tartalmazó szószedetet 

készítettem, aminek nagy szükségét érzem, hiszen a terminológia a nyelvek sokrétű 

használatát biztosítja, s amiről ebben a részben írok részletesebben. A szótár magyar 

címszavainak a forrása Peter Trudgill „Bevezetés a nyelv és társadalom 

tanulmányozásába” című magyarra fordított könyve, illetve más magyar 

szociolingvisztikai tanulmányok (például Kiss Jenő 1995, Bartha Csilla 1999) lettek, az 

orosz címszavakat pedig a 2006-ban megjelent orosz nyelvű egységes szociolingvisztikai 

terminusok szótárából merítettem. Az udmurt címszavakat magam dolgoztam ki. 

Az összefoglalás a kutatás legfontosabb eredményeit és az azok alapján levont 

következtetéseket tartalmazza, illetve röviden felvázolja a további lehetséges kutatási 

irányokat is. 

A dolgozatot a szakirodalom, az udmurt nyelvről szóló, szociolingvisztikai aspektusú 

irodalom és a függelékek (a kérdőívek, a szószedet) zárják. Külön figyelmet fordítottam az 

udmurt nyelvről szóló, szociolingvisztikai aspektusú irodalom összegyűjtésére bibliográfia 

formában, hiszen a kutatásaim során sokszor magam is olyan problémákkal szembesültem, 

hogy nem tudtam, hol keressem az adatokat, mit olvassak. Ez a szakirodalom segíthet a 
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jövőben a szociolingvisztikát tanítóknak, illetve az udmurt nép és nyelv kérdéseivel 

foglalkozó diákoknak, fiatal nyelvészeknek a szociolingvisztikai kutatásokban. Az 

anyaggyűjtésben használt háromféle kérdőívet magyar fordítással egészítem ki. Az általam 

feldolgozott udmurt szociolingvisztikai terminusokat tartalmazó szószedet összesen 84 

címszót (udmurt szócikkeket, illetve kifejezéseket tartalmaz), amelyek segítségével lehetne 

udmurt nyelvű szociolingvisztikai tanulmányokat írni, hiszen a terminológia művelése 

különösen fontos a kisebbségi népek esetén, ez a nyelvük megmaradásának zálogát jelenti. 

Később a dolgozatom udmurtra vagy oroszra fordítását is tervezem, hogy az Udmurt 

Köztársaságban, illetve Oroszországban is jobban hozzáférhető legyen nyelvileg. 
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1.3. Az értekezés alapját képező alapfogalmak és kutatások 

Az általam kutatott udmurt beszélőközösség7 udmurt-orosz kétnyelvűségi helyzetben 

él.  Az ilyen vegyes nyelvi környezetben élő emberek nyelvhasználata nem úgy működik, 

mint azoké, akik egynyelvű környezetben töltik mindennapjukat. Azonban a kétnyelvű 

helyzet nem azt jelenti, hogy a kétnyelvű beszélő kedve és hangulata szerint váltogathatja 

az általa ismert nyelveket, hanem a verbális repertoár8 elemei közül a helyzetnek, 

partnernek, stb. megfelelően választ. 

A kétnyelvűséggel kapcsolatos kutatások az elmúlt évtizedekben óriási fejlődésen 

mentek keresztül, és a szakirodalom a kétnyelvűséget már természetes jelenségként kezeli. 

A két- vagy többnyelvűség meghatározása különféle kritériumok szerint történhet, emellett 

szűk és tágabb, egyéni és társadalmi szinten is lehetnek az értelmezései. 

Grosjean, akit sokszor a holisztikus szemlélet megteremtőjének hívnak (vö. 

Navracsics 2010: 11), a kétnyelvű beszélőt, mint egységes egészet tekinti, amely nem 

osztható könnyen két külön részre. E szerint az értelmezés szerint a két nyelv együttélése 

és állandó kölcsönhatása a kétnyelvű egyénben különálló, de teljes rendszert alkot 

(Grosjean 1982: 55). 

Dolgozatomban a Muvyr községben élő emberek kétnyelvűségét, kétnyelvűségének 

típusait mutatom be. E mellett fontosnak tartom bemutatni, hogy milyen - kétnyelvűség 

kérdéseivel és problémáival kapcsolatos kutatások jelentek meg eddig a szovjet-orosz 

szakirodalomban, valamint próbálom azt is bemutatni, milyen irányúak, milyen jellegűek 

ezek. A kétnyelvűségi kérdésekkel foglalkozó szovjet-orosz szakirodalmat bemutató, 

összefoglaló tanulmány magyar nyelven is fontos lenne, hiszen a külföldi nyelvész 

számára az orosz nyelvi anyaghoz, különösen a szociolingvisztikai megközelítésű 

tanulmányokhoz nem egyszerű a hozzáférés. 

Nem tűzöm ki célul a kiterjedt kétnyelvűségre vonatkozó elméleti szakirodalmat 

teljességében áttekinteni vagy ismertetni, hiszen e témával kapcsolatos szakirodalom mind 

nemzetközi, mind pedig magyar vonatkozásban igen jelentős. Nélkülözhetetlennek vélem 

azonban azonak az eredményeknek a bemutatását, amelyek dolgozatom témája 

szempontjából lényegesek s amelyekre szükségem lesz továbbiakban egy adott település 

                                                 
7A beszélőközösség definiciója: „bármely embercsoport, amelyet verbális jelek közös halmazának segítségével 
bonyolított rendszeres és gyakori interakció jellemez, és amelyet hasonló csoportoktól a nyelv használatában mutatkozó 
jelentős különbségek választanak el. A beszélőközösségek szociolingvisztikai vizsgálata beszédváltozatok nyelvi 
hasonlóságainak és különbségeinek a vizsgálata” (Gumperz 1971: 114, 115, idézi Wardhaugh 2005: 105). 
8A közösség egészére jellemző, a közösség tagjai számára a társadalmi érintkezésekhez rendelkezésre álló nyelvi 
források, beszédváltozatok összességéből álló készlet. A beszélőközösség tagjai a verbális repertoárnak részhalmazaihoz 
férnek hozzá számtalan társadalmi, pszichológiai kognitív és egyéb tényező hatástól függően (Bartha 1999: 87). 
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kétnyelvűsége elemzésében. A vizsgált témával kapcsolatos nemzetközi és magyar elméleti 

szakirodalom bemutatása az alábbi alapfogalmak köré rendeződik: kétnyelvűség, 

anyanyelv, kétnyelvűség típusai, nyelvhasználat és nyelvválasztás színterei, kódváltás, 

nyelvi attitűdök. 

1.3.1. A kétnyelvűséggel kapcsolatos alapfogalmak a nemzetközi, valamint magyar 
szakirodalomban 

A többnyelvű országokban létező nyelvi problémák megoldásával, nyelvpolitikával, 

nyelvi helyzettel, nyelvi egyenlőtlenséggel, jogegyenlőséggel kapcsolatos kérdések 

magyarázata a szociolingvisztika keretébe tartozik. Olyan országokban, köztársaságokban, 

ahol két vagy annál több nyelven beszélnek, a két- és többnyelvűség jelenségének kutatása 

nagyon fontos szerepet játszik, mivel éppen ezeket a fogalmakat tanulmányozva válhatnak 

értelmezhetővé a nyelvi problémák és konfliktusok. 

A kétnyelvűség, ami a kutatásom központi tárgya, igen összetett, társadalmi és egyéb 

tényezők gazdag változatosságától meghatározott, sokarcú jelenség. A pszichológiai oldala 

összekapcsolódik a nyelvtudománnyal, a nyelvtudományi oldala pedig társadalmi-politikai 

problémává válik. Napjainkban Európa-szerte a két- vagy többnyelvűség egyre követendő 

mintává válik (vö. pl. Skutnabb-Kangas 1997, Bartha 1999, Baker 2001). A mai 

szakirodalom a kétnyelvűséget már normális nyelvi helyzetnek tekinti, és az 

egynyelvűséggel szemben a kétnyelvűség vagy többnyelvűség inkább szabály, mint kivétel 

(Bloomfield 1933: 463, Gumperz 1975: 156, Hoffmann 1991: 1–3, Bartha 1999). 

Wardhaugh (2005: 85–86) kiemeli, hogy a két- vagy többnyelvűségben nincsen semmi 

különös. 

A kétnyelvűség fogalmának meghatározásákor először is figyelembe kell venni, hogy 

általában vett kétnyelvűségről elég nehéz beszélni, hiszen a kétnyelvűség valamilyen 

típusok formájában él. A kétnyelvűség meghatározásainak sokszínűsége abból is adódik, 

hogy milyen tudomány felől közelítjük meg. Ahogy már fent említettük, a kétnyelvűség 

szűkebb és tágabb értelmezésben, sőt több oldalról is, pl. a szociolingvisztikai, a 

pszicholingvisztikai vagy a neurofiziológiai oldalról is megközelíthető. Mivel a 

kutatásomban a kétnyelvűséget szociolingvisztikai szempontú vizsgálatok alapján 

elemzem, a kétnyelvűség meghatározásakor fontos, hogy egyéni vagy közösségi 

kétnyelvűségről beszélünk. Ha az egyéni bilingvizmusról van szó, vajon milyen mértékben 

kell tudnia valakinek a két nyelvet ahhoz, hogy kétnyelvűnek tudjuk tekinteni, hiszen a 

valóságban ritka jelenségnek számít az „ideális kétnyelvű” személy (vö. Bartha 2001: 

762). Bartha Csilla (2000: 334) szerint „kétnyelvű az, aki a mindennapi érintkezései során 
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két vagy több nyelvet kommunikatív, szociokulturális szükségleteinek megfelelően 

(szóban és/vagy írásban, illetőleg jelölt formában) rendszeresen használ”. A kétnyelvű 

csoportot illetően előfordulhat, hogy a kétnyelvű közösségben némelyek esetleg csak az 

egyik vagy a másik nyelvet beszélik, és csak kevesen vannak, akik egyformán ismerik 

mindkét (vagy több) nyelvet (Borbély 2006a: 595). Az udmurtokra vonatkozóan Salánki is 

kiemeli, hogy „az udmurt beszélőközösség tagjai mindazok, akik képesek valamilyen 

szinten udmurtul kommunikálni, illetve akár aktív, akár passzív módon részt venni a 

kommunikációban” (Salánki 2007: 14). Skutnabb-Kangas a kétnyelvűség jelenségét 1. 

származás, 2. azonosulás, 3. a nyelvtudás foka és 4. funkció kritériumok alapján 

osztályozva arra hívja a figyelmet, hogy a kisebbségi oktatásnak úgy kell felvállalnia a 

gyermekek kétnyelvűvé nevelését, hogy kétnyelvűnek azt a személyt lehessen nevezni, aki  

„egy- vagy többnyelvű közösségben is anyanyelvi szinten képes két (vagy több) nyelven 

kommunikálni, a közösség és az egyén által az egyén kommunikatív és kognitív 

kompetenciájára kiírott szociokulturális követelményeknek megfelelően, és aki mindkét 

(illetve valamennyi) nyelvi csoporttal (és kultúrával) vagy azok részeivel képes 

azonosulni” (Skutnabb-Kangas 1997: 17–18). Ezek szerint a kétnyelvűségnek lehet több 

fajtája is, amelyek viszont átfedéseket mutatnak, s így egy kétnyelvű beszélő egyszerre 

több típusba is besorolható. Egy konkrét közösség kétnyelvűségének feltérképezéséhez 

pedig meg kell alapítanunk e közösség tagjaira jellemző kétnyelvűségi típusait is. A kérdés 

részletes, többszempontú leírását megtalálhatjuk Skutnabb-Kangas (1997: 17), Bartha 

Csilla (1999: 34–40), Crystal (2003: 449) tanulmányaiban. 

A kétnyelvűség meghatározásakor elkerülhetetlen a hozzá szorosan kapcsolódó 

anyanyelv fogalmának meghatározása. Egyelőre még nincs egyetlen elfogadott 

meghatározása az anyanyelv fogalomnak, bár az anyanyelvet az egyén személyes és 

társadalmi identitásnak egyik központi kategóriájának lehetne nevezni. Skutnabb-Kangas 

kiemeli, hogy az anyanyelv fogalomnak sokféle definíciója létezik, amelyekhez négy 

kritérium használható: származás, a nyelvtudás foka, funkció és azonosulás (Skutnabb- 

Kangas 1997: 13). Salánki a disszertációjában (2007: 15) az azonosulást, azaz a beszélők 

állítását arra vonatkozóan, hogy mit tartanak az anyanyelvnek, tekinti döntőnek. Ami az 

azonosulást illeti, egy személy anyanyelve élete során változhat, ahogy ezt a vizsgálatom 

eredményei is megmutatták (lásd az 5.4. fej.). Kutatásom során az anyanyelv 

meghatározásánál az elsajátítás idejét, a származást és az azonosulást tekintem 

meghatározó kritériumoknak. 

A fent leírt kritériumokat figyelembe véve, illetve Kiss Jenő egyetemi tankönyvében 

(1995: 212–216) bemutatott kétnyelvűségi fajták alapján nagyon alaposan kategorizálni 
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lehet az udmurt beszélőközösség, illetve annak tagjainak a kétnyelvűségét, ami 

segítségével megközelíthető az udmurt közösség nyelvi helyzete is (bővebben lásd a 4.3. 

fej.). E kategorizálást a következő táblázatba foglaltam össze. 

1. táblázat. A kétnyelvűség típusai (Kiss Jenő (1995: 212–216), Borbély Anna 
(2006b: 87) és Karmacsi (2007: 20) nyomán). 

Kritérium Közösségi Egyéni 

a) aszerint, hogy egyes 
személyek vagy meghatározott 
csoportok kétnyelvűségét 
vizsgáljuk-e 

1. egyéni 
2. közösségi 
(társadalmi) 

 

b) kiterjedése szerint 1. kétoldalú 
(bilaterális) 
2.egyoldalú 
(unilaterális) 

 

c) a nyelvelsajátítás kényszerű 
vagy nem kényszerű volta 
szerint  

1. népi 
2. elit 

 

d) a jog és gyakorlat 
összefüggése szerint (Karmacsi 
nyomán) 

1. de facto 
2. de jure 

 

e) a nyelvelsajátítás ideje 
szerint  

 1) gyermekkori (korai)  
2) serdülőkori 
3) felnőttkori (kései) 

f) a kompetencia 
szempontjából  

 1) kiegyensúlyozott 
(szimmetrikus, balansz)  
2) egyenlőtlen (aszimmetrikus, 
domináns) 

g) a nyelvtudás szintje szerint    1. teljes (perfekt) 
2. nem teljes (részleges) 

h) eredete szerint   1. természetes (spontán) 
2. mesterséges (kulturális) 

i) hatékonyság szerint   1. cselekvő (aktív, produktív) 
2. befogadó (passzív, receptív) 

k) az elsajátítás ideje és 
kontextusa, illetőleg a 
kétnyelvűek 
nyelvrendszereinek a 
kapcsolata szerint  

  1. összetett (alárendelt) 
2. koordinált (mellérendelt) 

l) a kognitív fejlődés és 
szociokulturális környezet 
összefüggése alapján  

1. stabil 
(Borbély nyomán) 
2. átmeneti 
(Borbély nyomán 

1. hozzáadó (additív) 
2. fölcserélő (szubtraktív) 
 

m) a kulturális identitás szerint   1. egykultúrájú 
(monokulturális) 
2. kettős kultúrájú 
(bikulturális) 
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A Kiss Jenő által megkülönböztetett típusok mellett a Borbély Anna és Karmacsi 

Zoltán által elkülönített típusokat is érdemes figyelembe venni. A kognitív fejlődés és 

szociokulturális környezet összefüggése alapján Borbély stabil és átmeneti kétnyelvűséget 

különít el. A stabil kétnyelvűségről akkor lehet beszélni, amikor a nyelvek között nincs 

versengés, és az egyik nem kerül a másik szorításába, átmeneti kétnyelvűség esetén pedig 

„a nyelvek versenyben vannak egymással, a közösségen belül presztízsük eltér egymástól. 

Ez a kétnyelvűség egy viszonylag rövid idő alatt lezajló átmeneti szakasz két 

egynyelvűség, a saját, kisebbségi nyelven történő egynyelvűség és a másik, a többségi 

nyelven egynyelvűség között” (Borbély 2006b: 87). A jog és gyakorlat összefüggése 

szerint Karmacsi (2007: 20) de facto kétnyelvűségről ír, amikor a kétnyelvűség tény, de 

jogilag nincs rögzítve a társadalomban, illetve de jure kétnyelvűséget különböztet meg, 

amikor a kétnyelvűség jogilag rögzítve van a társadalomban. 

A két vagy több nyelven való lét olyan jelenségeket eredményez, mint a nyelvek 

közötti választás, a nyelvhez való viszonyulás különbözősége, illetve a nyelvi kódok 

váltogatása, ezek a továbbiakban rövid bemutatásra kerülnek. 

A kétnyelvűség jelenségeinek elemzése során megkerülhetetlen a nyelvhasználati 

színterek áttekintése, hiszen a kétnyelvűekre az jellemző, hogy a beszédhelyzetnek 

megfelelően képesek megválasztani a nyelvváltozatot/stílust, illetve a birtokukban lévő két 

nyelv közül a megfelelőt. Ezt a választást nyelvválasztásnak nevezzük (Borbély 2001b: 

111). Az általam végzett vizsgálatok esetén nem egy nyelv különböző regiszterei közötti 

választásról van szó, hanem tipológiailag9 és genetikailag10 eltérő nyelvek (udmurt – orosz) 

közötti választásról. A laikus számára talán a kétnyelvű beszélőnek a nyelvválasztása 

összevisszaságot mutat, de egy-egy közösség nyelvhasználati, nyelvválasztási szokásaiban 

bizonyos szabályszerűség mutatkozik. Sándor Klára (2001: 98) szerint „kommunikatív 

kompetenciájuk11 így nemcsak arra terjed ki, hogy egy adott beszédhelyzetben 

anyanyelvük melyik változatát kell használniuk, hanem arra is, hogy egy adott 

beszédhelyzetben melyik nyelvüket kell/lehet/érdemes használniuk”. A nyelvhasználati, 

nyelvválasztási szokásokról eddig egy kisebbségi magyar közösségben, a burgenlandi 

magyarok körében alapos elemzést végzett Susan Gal (1991), amerikai és ausztráliai 

                                                 
9Tipológiailag az udmurt agglutináló, az orosz flektáló nyelv. 
10Genetikailag az udmurt nyelv az uráli nyelvcsalád finnugor ágához, míg az orosz az indoeurópai nyelvcsalád (keleti) 
szláv ágához tartozik. 
11Gumperz szerint „a nyelvi kompetencia a beszélőnek a grammatikailag helyes mondatok létrehozására szolgáló 
képessége, a kommunikatív kompetencia viszont azt a a képességet jellemzi, amelynek segítségével kiválasztja a számára 
hozzáférhető grammatikailag helyes kifejezések összességében azokat a formákat, amelyek helyesen tükrözik azokat a 
társadalmi normákat, amelyek a speciális találkozások alkalmával szabályozzák a viselkedést (Gumperz 1972: 205, idézi 
Wardhaugh 2005: 224). Bartha kiemeli, hogy a kommunikatív kompetenciába „a nyelvi kompetencián túl az a társadalmi 
és kulturális tudás is beletartozik, amely alapján a beszélő használni és társadalmilag értelmezni is tudja a nyelvi 
formákat” (Bartha 1999: 87-88). 
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magyarok nyelvválasztási szokásait, nyelvi helyzetét leíró kutatásokat pedig Kontra Miklós 

(1990), Bartha Csilla (1993), Fenyvesi Anna (1995) és Kovács Magdolna (2001) 

készítettek. A  nyelvhasználati színtér fogalmát Kiss Jenő (1995: 68) így határozza meg: 

«A beszédhelyzetek típusokba, csoportokba rendezhetők aszerint, hogy azonos vagy 

különböző nyelvhasználat a következményük. Az azonos nyelvhasználatot eredményező 

beszédhelyzeteknek, tehát a beszédhelyzet-típusoknak a megnevezése a nyelvhasználati 

színtér». Bartha (1999: 92–95) szerint a társadalmilag releváns színterek típusa és a száma 

közösségként változhat. Hiszen a nyelvválasztást sok tényező befolyásolja (pl. a 

beszélgetés résztvevői, a szituáció). A kutatók a tanulmányaikban különböző számú 

színtereket tüntetnek fel: Fishman öt (család, baráti kör, vallás, oktatás, munka) színteret 

különböztet meg (Fishman 1972, idézi Bartha 1999: 92), Borbély Anna (2006b: 90) a 

család, a vallás, a munka, a hivatalos ügyintézés, az egészségügy, valamint a vásárlás 

színterein különböző beszédpartnerek szerint vizsgálja a kétegyházi románok román és 

magyar nyelvválasztását. Bartha Csilla pedig a detroiti magyarok nyelvválasztási 

mintáinak elemzésékor hat elsődleges színtéren összesen tizenhat prototipikus 

beszédpartnert vesz figyelembe (Bartha 1993: 40–51). Sándor Anna a saját kutatásaiban a 

nyelvhasználati színterek két szélső típusát különbözteti meg, az egyik a családhoz 

kötődik, ezt «otthon-tartomány»-nak nevezi, a másik a nyilvánossághoz (társadalmi, 

közéleti) (Sándor Anna 2000: 43). Lanstyák és Simon a következő nyelvhasználati 

színtércsoportokat dolgozta fel, attól függően, hogy külső – a beszélő személyén kívüli – 

tényezők mekkora szerepet játszhatnak a nyelvválasztásban: 1) Az adatközlők aktív 

“egyszemélyes” nyelvhasználata (aktív magánszféra), 2) Az adatközlők passzív 

“egyszemélyes” nyelvhasználata (passzív magánszféra), 3) Az adatközlők kisközösségi 

nyelvhasználata, 4) Az adatközlők nyelvhasználata a kevésbé központosított nyilvános 

nyelvhasználati színtereken, 5) Az adatközlők nyelvhasználata az erősebben központosított 

nyelvhasználati színtereken (Lanstyák–Simon 2002), továbbá az általam vizsgált 

beszélőközösség nyelvhasználata ezek szerint lett elemezve. 

A kétnyelvű közösségekben „a nyelvi kapcsolatok tükrözője”-ként (Navracsics 2000) 

a kódváltás is előtérbe lép, ami a két- vagy többnyelvűségnek természetes velejárója. 

Bartha Csilla (1999: 119) szerint „a kódváltás (angolul code-switching) két vagy több 

nyelv váltakozó használata ugyanazon megnyilatkozásokon vagy diskurzuson belül”. Az 

orosz szakirodalomban a kódváltás ilyen meghatározásai találhatók meg: “Kódváltás – egy 

nyelvészeti jelenség, amelyen belül két nyelvi rendszer kölcsönösen kiegészíti a 

kétnyelvűek társadalmi-kommunikációs rendszerét” (Szaina 2000: 61). “Kódváltás – a 



29 
 

beszélő az egyik nyelvről (nyelvjárásról, stílusról) a másikra való áttérése a beszéd 

folyamatában a társalgás feltételeitől függően. A kódváltáshoz való képesség annak 

bizonysága, hogy az embernek magas nyelvi tudása és bizonyos kommunikációs és 

általános kultúrája van. A kódváltás mechanizmusai biztosítják a kölcsönös megértést a 

beszélők között és a beszédfolyamat viszonylagos kényelmességét. Ezzel ellentétben a 

beszélő alkalmatlansága arra, hogy megváltoztassa a beszédét, csak egy kódhoz való 

ragaszkodása mint rendellenesség fogható fel” (Belikov–Kryszin 2001: 30). A szerzők a 

regisztert is kódváltásnak nevezik. 

A kétnyelvűek nyelvhasználati jelenségeire, a nyelvhasználat társadalmi 

beágyazottságára jobban rávilágíthat a nyelvi attitűdök vizsgálata. Az attitűd alapvetően 

pszichológiai fogalom, azonban amikor a két- és többnyelvűségi helyzeteket elemezzük, 

vagy a nyelv megőrzéséről van szó, az attitűd vizsgálata nagyon fontossá válik, hiszen a 

nyelv is az emberi viselkedés része. Deprez és Persoons (1987: 125) kiemelik, hogy a 

nyelvi attitűdök kutatásának a fontosságát Lambert már 60-as évek középén felismerte, de 

az első kutatások csak 70-es években indultak.  

Az attitűdöket háromkomponensű szerkezetben szokták összefoglalni.  Az attitűd 

szerkezetének ábrázolása Deprez és Persoon (1987: 125–132), továbbá Baker (1992) 

tanulmányaiban tökéletesedett ki. Szerintük az attitűd megismerő (kognitív), értékelő 

(evaluatív) és akarati (konatív) összetevőkből áll, melyek együttesen hatnak az attitűd 

kialakulására (Baker 1992: 125). A folyamat Kiss Jenő ábrájával jól szemléltethető: 

1. ábra. Az attitűd összetétele (Forrás: Kiss 1995: 136) 

értelmi oldal –  

megismerés 

 

 

érzelmi oldal –  

értékelő érzelmi reakciók 

 

 

          attitűd 

 

viselkedés 

cselekvés oldal –  

viselkedési szándékok,  

készségek 

 

 

Ahogy az 1. ábrán is látható, az attitűdök mindhárom típusa hatással van a 

viselkedésre. Mivel az ember nyelvi viselkedése is nagyon fontos a társadalomban, így 

létezik a nyelvi attitűd (angolul ’language attitudes’) is, amely az emberek nyelvvel 
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kapcsolatos vélekedéseit jelöli. Fontos kiemelni, hogy az attitűdök nem születnek az 

emberekkel, hanem az egyén szocializációja során fejlődnek. Ebből következik, hogy az 

emberek vagy embercsoportok nyelvekkel, nyelvváltozatokkal, nyelvi jelenségekkel, 

valamint nyelvhasználattal szembeni beállítódása nem nyelvi, hanem társadalmi eredetű 

(vö. Trudgill 1997: 58). Kiss Jenő (1995: 135) írja: „Az előítéletet az egyént érő különböző 

természetű presztízshatások, az egyén nyelvi és a nyelvhez kapcsolódó ismeretei és 

hiedelmei anyanyelvi és általános műveltsége, környezetének szokásai, véleménye 

formálja”. Az attitűd tehát befolyásolja a nyelvhasználót, rajta keresztül pedig az általa 

használt nyelvváltozatot, és magát a nyelvet is, ugyanakkor kapcsolatban áll az 

identitásjelzéssel. Az attitűdök hatására ítélünk jónak vagy helyesnek, illetve utasítunk el 

egyes nyelvváltozatokat, a kódválasztása alapján véljük műveltnek vagy műveletlennek az 

egyes változatok használóit. A nyelvi attitűd kialakulására hatással van a nyelvi háttér 

(mely összefügg a családdal és a szűkebb környezettel), valamint a nyelvi képesség is (vö. 

Baker 1992: 45). Ezek a tényezők mind egy időben és oda-vissza hatnak, nem választhatók 

szét egymástól, és nem hagyhatók figyelmen kívül a nyelvi attitűd vizsgálatakor sem.  

2. ábra. A nyelvi attitűd kialakulását befolyásoló tényezők (Forrás Baker 1992: 45) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 2. ábra jól mutatja, hogy mind a családi, mind az iskolai környezet nagy hatással 

van a nyelvi attitűdökre, illetve a nyelvi képességekre, ezért amikor a nyelvi attitűdöket 

elemezzük, minden esetben összefüggésbe kell hozni őket a társadalmi tényezőkkel, hiszen 

csak akkor szolgálhatnak kielégítő magyarázattal a nyelvvel kapcsolatos folyamatokra (pl. 

a nyelvcserében). Romaine (1995: 288–290) is megerősíti ezt, kiemelve, hogy a nyelvi 

attitűdök többet mondanak el a társadalmi közegről, amelyben az egyes nyelvek élnek, 

mint a nyelvekről, amelyekre vonatkoznak. 

A kutatásomban az általam vizsgált udmurt beszélőközösséget úgy közelítem meg, 

mint kisebbségi (kétnyelvűségi) helyzetben élő beszélőközösséget, amely tagjai 

nem 
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mindennapi életük során az (kisebbségi helyzetben lévő) anyanyelvük 

(udmurt)/anyanyelvük változatai mellett egy másik (többségi) nyelvet (oroszt)/többségi 

nyelv változatait használják vagy képesek használni. Azon kívül a beszélők kommunikatív 

kompetenciája arra is terjed ki, hogy egy adott beszédhelyzetben melyik nyelvüket 

kell/lehet/érdemes használniuk, illetve a beszédük folyamatában a társalgás feltételeitől 

függően a kódváltás mint kommunikációs stratégia jelentkezik. Tehát a kétnyelvűséget a 

kommunikációs képesség funkcionális szempontjából határozom meg, „két nyelv 

rendszeres használata”-ként (Grosjean 1992: 51, idézi Bartha 1999: 38) és választásaként, 

ami befolyásolható különböző nyelvi és nem-nyelvi tényezőkkel, mint pl. a nyelvek 

megítélésével mind a többségiek, mind a kisebbségiek részéről, illetve a közösségben 

betöltött szerepével, (alacsony vagy magas) presztízsével, hátrányos következményeket 

hozva. 

1.3.2. A kétnyelvűségi tanulmányok Oroszországban 

A mai geopolitikai helyzet miatt, illetve amiatt, hogy egy területen sok népcsoport él 

együtt, a kétnyelvűség egyre bonyolultabb formát ölt és vizsgálatának a szükségessége 

egyre aktuálisabb, így nagyon fontos új megközelítéseket is találnia. Az Oroszország 

területén számos népcsoport él egymás szomszédságában, így a szociolingvisztikai 

kutatásoknak kiváló terepe kell, hogy legyen. Azonban a szociolingvisztikai, ezen belül a 

kétnyelvűség-kutatás az orosz szakirodalomban elég csekély számú, egyrészt azért, mert a 

kétnyelvűség tisztán politikai fogalomnak minősül, másrészt azért, mert az orosz 

szociolingvisztikai jellegű kutatások legtöbb része csak az orosz nyelvvel vagy az orosz 

nyelven belüli diglossziával foglalkozik. Ha napjainkra mégis íródott e témakörben valami, 

egyfelől azok a munkák többnyire kéziratos formában maradtak, másfelől sokszor nem is 

tudjuk, milyen szakirodalom létezik e téren. Manapság pedig, ahogy Gulida és Bachtyin 

kiemelik, a kétnyelvűségre vonatkozó munkák sokszor az orosz – idegen nyelv 

kapcsolatokat elemzik (Gulida–Bachtyin 2010: 113). A nyelvi attitűdökre vonatkozó 

szakirodalom az utóbbi időben kezdett megjelenni, és még csak kisebb cikkek formájában 

létezik. 

Napjainkban az orosz szakirodalomban még nem létezik olyan összefoglaló 

tanulmány, amely összefogna kétnyelvűséggel foglalkozó orosz nyelvű tanulmányokat. 

Ezen kívül, ha léteznek is ilyen tanulmányok, e szakirodalomhoz nem könnyű hozzáférni. 

Ennek vannak bizonyos okai. Hanazarov szerint azt a kérdést, hogy kit lehet kétnyelvűnek 

tekinteni, Oroszországban tisztán politikai kérdésnek lehet venni (Hanazarov 1972: 124). 

A hozzáférhető orosz nyelvű szakirodalmat elemezve a kétnyelvűséggel kapcsolatos 
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kutatások jellege és tartalma szerint két időszakot ajánlok megkülönböztetni: az első 

időszak a 1950-es és 1980-es évek közé esik, a második pedig a 1980-as években a 

Szovjetunió és a szovjet blokk felbomlása után kezdődött és ma folytatódik. 

Magának a szovjet-orosz szociolingvisztikának a fejlődésében azonban a kutatók 

(Vachtyin–Golovko 2004, Gulida–Bachtyin 2010: 106) négy periódust különböztetnek 

meg: az első időszak az 1917-es forradalom utánra esik, amikor a szociolingvisztika 

születéséről lehet beszélni és a szovjet-orosz nyelvtudomány olyan klasszikusainak neve12 

fémjelzi ezt az irányzatot, mint pl. Jakubinszkij L. P. (1923)13, Larin B. A. (1928)14, 

Polivanov J. D. (1931)15, Szelischev A. M. (1920)16, Zsirmunszkij V. M. (1936)17, akik 

életművében jelentős szerepe volt a szociolektusok, illetve az argó kutatásának. Egyes 

nyelvészek szerint a szociolingvisztika terminus szinte bizonyosan a Szovjetunióban 

keletkezett 1928-ban, de hódító útjára angol változatában indult. Az orosz 

szociolingvisztika 20-as évekbeli ígéretes kezdeményezései a totalitárius rendszer 

kiépülésével sajnálatosan megszakadtak. A hivatalos szovjet szociolingvisztikai kutatások 

elsősorban a nyelvfejlődés nyelven belüli tényezőire irányultak. A második időszakban a 

1960-es években Panov M. V. (1968)18 és csoportjainak munkái készültek, a harmadik 

időszak a 1970-as évekre esik és Kryszin L. P. (1977)19 nevéhez fűződik, majd a 1980-

1990-es években Oroszországban a szociolingvisztika fejlődésében új időszak kezdődött, 

amikor pl. Belikov–Kryszin (2001)20, Kazakevics O. (1996)21 munkái kezdtek megjelenni. 

A két- és többnyelvűség elméletével, általános kérdéseivel foglalkozó orosz 

tanulmányok írása az 1950-es években kezdődött és külön említést érdemelnek Avrorin V. 

(197222, 197323), Buda V. (1981)24, Deserijev J. D. (195825, 197626), Dzsunuszov M. Sz. 

                                                 
12csak egy-egy fontos munkájukat mutatom be. 
13Jakubinskij 1923. Якубинский Л. П. О диалогической речи. 1923. In: Якубинский Л. П. Избранные работы. Язык 
и его функционирование. Москва. 1986. 
14Larin 1928. Ларин Б. А. О лингвистическом изучении города. In: Ларин Б. А. Избранные работы. Москва. 1977. 
15Polivanov 1931. Поливанов Е. Д. О блатном языке учащихся и о «славянском языке» революции. In: Поливанов 
Е. Д. За марксистское языкознание. Москва. 1931. 
16Szelischev 1920. Селищев А. М. Диалектологический очерк Сибири. Иркутск. 1920. 
17Zsirmunszkij 1936. Жирмунский В. М. Национальный язык и социальные диалекты. Ленинград. 1936. 
18Panov 1968. Панов М. В. Принципы социологического изучения русского языка. In: Русский язык и советское 
общество. Книга. 1. Москва. 1968. 
19Kryszin 1977. Крысин Л. П. Язык в современном обществе. Москва. 1977. 
20Belikov–Kryszin 2001. Беликов В. И., Крысин Л. П. Социолингвистика. Москва. 2001. 
21Kazakevics 1996. Казакевич О. А. Переключение кодов в селькупских фольклорных текстах. In: 
Социолингвистические проблемы в разных регионах мира. Москва. 1996.  
22Avrorin 1972. Аврорин В. А. Двуязычие и школа. In: Проблемы двуязычия и многоязычия. Москва. 1972. 49–62.  
23Avrorin 1973. Аврорин В. А. Роль родного и русского языков в культурном подъеме народов севера in: известия 
ан ссср. Отделение литературы и языка. Т. Xxxii. Вып. 6. Москва. 1973. 503–512. 
24Buda 1981. Буда В. Некоторые аспекты мнимого обогащения языков посредством билингвизма. In: Языковые 
контакты в аспекте культуры языка. Рига. 1981. 9–11. 
25Deserijev 1958. Дешериев Ю. Д.  Развитие младписьменных языков народов СССР. Москва. 1958. 
26Deserijev 1976. Дешериев Ю. А. К методологии теории билингвизма и методика билингвистических 
исследований. In: Методы билингвистических исследований. Москва. 1976. 20–32. 
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(1978)27, Hanazarov К.Х. (1963)28, Korletyanu N.G. (1972)29, Nyikolskij L. B. (1976)30, 

Rozencvejg V. J. (1972)31, Svejzer A. D. (1976)32, valamint Scherba L. V. (1974)33 munkái. 

Ezt az időszakor az jellemzi, hogy a tanulmányokban nagy figyelmet fordítottak a 

kétnyelvűség elméleti problémaira. Ebben az időben olyan elméleti keretek alakultak, 

amelyeket a nyelvpolitikával kapcsolatos ideológiai kérdések indoklására használtak a 

szovjet nyelvészetben. 

A Szovjetunióban az egymás mellett élő népek nyelveinek társadalmi funkciói 

szerinti elemzése az 50-es években Deserijev (1958, 1966) tanulmányaiban kezdődött. 

Deserijev szerint a szovjet szakirodalomban már a 20-as évektől kezdve írtak a 

Szovjetunióban élő kis népek irodalmi nyelve, terminológiája létrehozásának 

fontosságáról, de ezek a kutatások nem terjedtek a nyelvek társadalmi funkcióinak 

elemzésére (Deserijev 1966: 12). Deserijevnek 1958-ben és 1966-ban megjelent könyvei 

előtt nyelvszociológiai kérdéseket csak a konferenciákon tárgyaltak.  Így például egy 1963-

ben és 1964-ben tartott konferencián „Nyelvi kontaktológia” szekcióban a kétnyelvűség 

problémái és általános kérdései is szóba kerültek (Materialy 1963, 1964). Azonban 

Deserijev volt az első, aki a könyvében külön fejezetet szentelt a kétnyelvűség 

problémájának (Deserijev 1966: 325–330). Elsőként vetett fel a kétnyelvűségre 

vonatkozóan módszertani kérdéseket, amelyek szerint a kutatások során párhuzamosan két 

módszert kell alkalmazni: egyrészt a nyelven kívüli tényezőket is feltétlenül figyelembe 

kell venni, másrészt nyelvészeti elemzéséket kell végezni (Deserijev 1966: 40). Deserijev 

(1966: 325) szerint a kétnyelvűség „két nyelv, mind az anyanyelv, mind a második nyelv 

tökéletes ismerete”. Szintén ő volt az első, aki megpróbálkozott a kétnyelvűség 

tipologizálásával. A kutató a kétnyelvűség következő típusait különbözteti meg: 1) 

egyoldalú kétnyelvűség, 2) kétoldalú kétnyelvűség, 3) egyoldalú össznépi kétnyelvűség, 4) 

kétoldalú össznépi kétnyelvűség, 5) egyoldalú területi kétnyelvűség, 6) a kétoldalú területi 

kétnyelvűség, 7) a nép egy részének az egyoldalú kétnyelvűsége, 8) a nép egy részének a 

kétoldalú kétnyelvűsége, 9 ) kétnyelvűség, amelynek  széles nemzeti és társadalmi-

politikai jelentősége van a többnemzetiségű államban, 10) kétnyelvűség, amelynek 

                                                 
27Dzsunuszov 1978. Джунусов М. С. Сближение советских национальных культур и развитие общенародного 
двуязычия . In: Национальный язык и национальная культура. Москва. 1978. 145–162. 
28Hanazarov 1963. Ханазаров К. Х. О причинах и критерии двуязычия. In: Тезисы научной конференции, 
посвященной проблеме двуязычия и многоязычия. Москва. 1963. 45. 
29Korletyanu 1972. Корлэтяну Н. Г. Билингвизм и полисемантизм. In: Проблемы двуязычия и многоязычия. 
Москва. 1972. 125–127. 
30Nyikolskij 1976. Никольский Л. Б. Синхронная социолингвистика. Москва. 1976. 
31Rozencvejg 1972. Розенцвейг В. Ю. Языковые контакты: Лингвистическая проблематика. Ленинград. 1972. 
32Svejzer 1976. Швейцер А. Д. Современная социолингвистика: Теория, методы, проблемы. Москва. 1976. 
33 Scherba 1974. Щерба Л. В. Язык и речевая деятельность. Ленинград. 1974. 
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össznépi jelentősége van, 11) kétnyelvűség, amelynek helyi jelentősége van. Deserijev 

ezen kívül hangsúlyozza a kétnyelvűség fontosságát a többnyelvű közösségben (Deserijev 

1966: 331). 1976-ban pedig olyan munkája jelent meg, ahol a Szovjetunió 

köztársaságainak (Ukrán, Fehérorosz, Észt Szovjet Szocialista Köztársaságok) a 

kétnyelvűségét vizsgálja olyan módszerek segítségével, amelyek most is használhatóak: 

statisztikai adatok, a nyelvek története, a köztársaságok társadalmi-gazdasági és műveltségi 

szerkezete, jogszabályok ismertetése, a két nyelv funkcióinak elemzése stb. (Deserijev 

1976). 

Pszicholingvisztikai szempontból próbálta megközelíteni a kétnyelvűséget 

Vereschagin Je. M. A nyelvész a kétnyelvűség jelenségét egyéni szinten adja meg és a 

kétnyelvűség következő típusainak a megkülönböztetését javasolja: egyéni 

(индивидуальное), csoportos (групповое) és tömeges (массовое) (Vereschagin 1969: 

40). 

Eddig a kétnyelvűség kérdései külön fejezetként szerepeltek a tanulmányokban, az 

1969. évben megjelent „Двуязычие (принципы и проблемы)” (magyarul „Kétnyelvűség 

(elvek és problémák)”) című Michajlov monográfiája pedig az addig megjelent 

tanulmányokat elemezte és az elméletbe foglalta össze (Michajlov 1969). 

A kétnyelvűségi kutatások első szakaszában (az 1950 – 1988-as évek) a kétnyelvűség 

meghatározásai hasonlóak. Így Avrorin is egyetért Deserijevvel és szerinte 

„kétnyelvűségnek két nyelv egyformán szabad birtoklását kell tekinteni. Más szóval a 

kétnyelvűség akkor kezdődik, amikor a második nyelv ismeretének a foka egészen közel 

áll az első nyelv tudásának a fokához” (Avrorin 1975: 51). E meghatározások alapján A. A. 

Burykin azt hangsúlyozza az egyik cikkében, hogy „a kétnyelvűség a szerint a felfogás 

szerint, ami a hazai (szerző jegyzete: azaz szovjet) szociolingvisztikában létezik, azok 

kizárólagos kiváltságának/privilégiumának bizonyul, akiknek az orosz nyelv nem az 

anyanyelvük. Azokat az oroszul beszélőket pedig, akiknek az orosz nyelv az anyanyelvük, 

de tudnak még valamelyik nyelven – mindegy, angolul, németül, kazahul beszélnek-e – 

ebben az esetben a kétnyelvű egyének közül egyszerűen kitaszítják őket örökre, ahogy 

mondani szokták, definíció szerint” (Burykin 2008). 

A 70-es években a fent említett tanulmányok mellett a szovjet nyelvészek az orosz-

nemzetiségi kétnyelvűség kérdéseivel kezdtek foglalkozni. A tanulmányok a népcsoportok 

közötti kapcsolatok és azok jellegének elemzésére fektették a hangsúlyt, a nemzetiségi-

orosz és az orosz-nemzetiségi kétnyelvűség volt a központban. Így Darbejevának 

„Развитие общественных функций монгольских языков в советскую эпоху” (magyarul 

„A mongol nyelvek társadalmi funkcióinak a fejlődése a szovjet korszakban”) című 
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monográfiájában (1969) burját és kalmük népek anyanyelvének a használati színterei 

vannak leírva, illetve a szerző bemutatta e népek nyelveinek fő fejlődési tendeciáját. A 

nyelvek működéséről és kölcsönhatásáiról pl. Kazahsztánban Haszanov B. (1976)34, 

Moldovában – Gubogló M. N. (1979)35 tanulmányai foglalkoznak, orosz-litván 

kétnyelvűségről Grumadene L. (1981)36, orosz-ukrán kétnyelvűségről Pilinszkij N. P. 

(1981)37 ír. 

1976-ban megjelent „Развитие национального-русского двуязычия” (magyarul „A 

nemzetiségi-orosz kétnyelvűség fejlődése”) című kötetben a szerzők az Azerbajdzsáni, a 

Litván, az Észt és a Burját Szovjet Szocialista Köztársaság kétnyelvűségének a fejlődését 

mutatták be az iskolai oktatáson keresztül. Ezen kívül elég jól felvázolták azt is, hogyan 

kell a nemzetiségi-orosz kétnyelvűséget kutatni. Érdekesnek találtam, hogy a könyvben a 

kérdőív mintája is megtalálható (Razvitije 1976: 29–30). 

E tanulmányokkal kapcsolatban mindenképpen hangsúlyozni kell, hogy erre a 

szakaszra (az 1950 – 1980-as évek) az jellemző, hogy a nemzetiségi-orosz kétnyelvűség fő 

problémájaként elemzésre kerül az a tény, hogy a Szovjetunió köztársaságaiban a más 

nemzetiségűek nem tudják megfelelő szinten az orosz nyelvet, ezért a tanulmányokban 

nagy figyelmet fordítanak e problémának megoldására, célul tűzik ki például az orosz 

nyelv tudásának megfelelő szintre hozását az iskola segítségével, és az orosz nyelv 

státuszának megerősítését a hétköznapi használatban. Pozitívumként értékelték a lakosság 

orosz nyelvi kompetenciájának növekedését. Tehát a kétnyelvűség nem jelent mást, mint az 

orosz nyelv minél teljesebb elsajátításának erőltetését. Az orosz volt a Szovjetunió 

népeinek, illetve a szocialista testvéri országoknak a nemzetközi kommunikáció szabadon 

választott nyelve (Deserijev 1982: 44). Rannut (1999: 229) szerint ezen időszak folyamán 

a jól szervezett oroszosítás körülbelül hetven nyelv halálához vezetett. 

A fent felsorolt könyvekbe beleolvasva felmerül a kérdés: a Deserijev által 1966-tól 

használt szociolingvisztikai módszereket miért nem használták a finnugor népek nyelvének 

a kutatásában? Miért meglehetősen hiányos még mindig a finnugor nyelvek kutatása 

szociolingvisztikai aspektusban? Példáként hoznám fel azt az 1987-ben megjelent kötetet, 

amelynek a címe: „Проблемы русско-финноугорского двуязычия и межъязыковых 

контактов” (magyarul „Az orosz-finnugor kétnyelvűség és az interlingvális kapcsolatok 

                                                 
34Haszanov 1976. Хасанов Б. Языки народов Казахстана и их взаимодействие. Алма-Ата. 1976. 
35Guboglo 1979. Губогло М. Н.Типологизация этнических сред при этносоциологическомизучении языковых 
процессов (на примере Молдавской ССР). In: Проблемы типологии и этнографии. Москва. 1979. 11–25. 
36Grumadene 1981. Грумадене Л. Роль литовско-русского двуязычия в развитии литовской литературной речи. In: 
Языковые контакты в аспекте культуры языка. Рига. 1981. 13–16. 
37Pilinszkij 1981. Пилинский Н. Н. Особенности украинско-русского билингвизма и его влияние на формирование 
стилей украинского литературного языка. In: Языковые контакты в аспекте культуры языка. Рига. 1981. 67–71. 
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problémái”) (Problemy 1987). A cím alapján azt lehetne gondolni, hogy valóban a 

kétnyelvűség kérdései vannak a központban, de a fő témák a következők: fonetika, 

kölcsönzés, frazeológia és más nyelvtani kérdések. De elgondolkodtató az is, hogy még 

2005-ben is, amikor a „Национальные языки России: региональный аспект” (magyarul 

„Oroszország nemzeti nyelvei: Regionális aspektus”) című kötet, és azon belül a 

„Национальные языки России. Проблемы билингвизма” (magyarul „Oroszország 

nemzeti nyelvei. A kétnyelvűség problémái”) című fejezet megjelent, a tanulmányok 

többsége még mindig csak a nyelvtanról, fonémákról szól (Nacionalnyje 2005: 88–160). 

A Szovjetunió felbomlásával megszakadtak a kétnyelvűséggel kapcsolatos kutatások, 

amelyeket Moszkvából indítottak el és irányítottak. Most nyugat-európai és amerikai 

irányzatok alapján újraindultak a kutatások a szocolingvisztika terén, bár a nyugaton és 

Amerikában már klasszikusnak számító témák feltárása az orosz szociolingvisztikában 

még a jövő feladata (így például a kódváltási viselkedés, a nyelvi attitűd vagy a 

nyelvközösségen belüli változatok szociolingvisztikai vizsgálata). 

Az 1980-as évek után újraindult a tanulmányok írása. Ezek a tanulmányok olyan 

nevekhez fűződnek, mint Belikov V.I.–Kryszin L.P. (2001)38, Guboglo M.N. (1998)39, 

Kazakevics O. A. (1996, 1997, 2000, 2002)40, Mecskovszkaja N. B. (2000)41, 

Michalcsenko V. Ju. (1994)42, Vachtyin N.B.–Golovko B.J (2004)43 stb. Az előző 

időszakkal szemben erre a periódusra az jellemző, hogy itt már mások lettek a fő kérdések 

és a célok: a nemzeti nyelvek, a kis szibériai és finnugor népek nyelveinek megőrzése, e 

nyelvek vitalitása. Az Oroszországra jellemző többnyelvű helyzetet és annak változását 

orosz szociológusok és a szibériai népekkel és nyelvekkel foglalkozó kutatók módszeres 

vizsgálatnak vetették alá. Guboglo is kiemeli, hogy „a nyelv túlságos politizációja az 1990-

es években Oroszország etno-politikai életének egyik legfontosabb mutatójává vált. A 

                                                 
38Belikov–Kryszin 2001. Беликов В. И., Крысин Л. П. Социолингвистика. Москва. 2001. 
39Guboglo 1998. Губогло М. Н. Языки этнической мобилизации. Москва. 1998. 
40

Kazakevics 1996. Казакевич О.А. Переключение кодов в селькупских фольклорных текстах. In: 
Социолингвистические проблемы в разных регионах мира. Москва. 1996.  
Kazakevics 1997. Казакевич О. А. Языковая ситуация у коренных малочисленных народов Ямало-Ненецкого 
автономного округа. In: Малые языки Евразии. Социолингвистический аспект Москва. 1997. 
Kazakevics 2000. Казакевич О. А. Самодийские языки на пороге XXI века: функционирование, структурные 
изменения, перспективы сохранения. In: Материалы международной научно-методической конференции 
преподавателей и аспирантов, посвященной 75-летию кафедры финно-угорской филологии СПбГУ. 16–17 марта 
2000 г. Санкт-Петеребург. 2000. 
Kazakevics 2002. Казакевич О. А. Преподавание обско-угорских и самодийских языков в школе и в вузе: 
проблемы и перспективы. In: Научные издания московского Венгерского Колледжа. II/2. Москва. 2002. 
41Mecskovszkaja 2000. Мечковская Н. Б. Социальная лингвистика: Пособие для студентов гуманит. вузов и 
учащихся лицеев. Москва. 2000. 
42Michalcsenko 1994. Михальченко В. Ю. Языковые проблемы новой Российской Федерации. In: Язык-культура-
этнос. Москва. 1994. 176–183. 
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Vachtyin–Golovko 2004. Вахтин Н. Б., Головко Е. В. Социолингвистика и социология языка. Уч. пособие. Санкт-
Петербург. 2004. 
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nyelv nem csupán inspiráló és magával ragadó kiáltványnak és az etnikai mobilitásnak 

hatékony eszközének bizonyult, de ugyanakkor a hatóságoknak és a nemzetiségi 

vezetőknek a nemzetközi kapcsolatokat befolyásoló eszközévé vált" (Guboglo 1998: 49). 

Nagy jelentőségű könyvnek lehet nevezni a 2000-ben megjelent és enciklopédia 

mintára készített „Письменные языки мира: Российская Федерация. 

Социолингвистическая энциклопедия” (magyarul „A világ írásbeliséggel rendelkező 

nyelvei: Oroszországi Föderáció. Szociolingvisztikai enciklopédia”) című munkát. E 

tanulmány központi problémája az oroszországi nyelvek vitalitása, amely a nyelvek 

társadalmi funkcióival és nyelvhasználatának az intenzitásával mérhető. Összesen 84 

nyelv, ezen belül a finnugor nyelvek is elemzésre kerültek. A munka panorámáját adja az 

Oroszországi Föderáció nyelveinek: az adott nyelv rövid leírása után statisztikai 

információk vannak bemutatva arról, hogy mennyire beszéli az adott nemzet az 

anyanyelvét, hogy mik a nyelvhasználat színterei. Egy-egy nyelvre összesen 10-25 oldal 

jut (Enciklopedija 2000). Az udmurt nyelv leírása és helyzetének bemutatása 20 oldalban 

történt (Enciklopedija 2000: 503–523). Nagyon vázlatosan ismertetve vannak statisztikai 

és földrajzi adatok, hogy mennyi az orosz-udmurt kétnyelvűek száma a világon, az udmurt 

nyelvről általános információk (az írott nyelv, irodalmi nyelv fejlődésének a története), 

illetve az udmurt nyelv használata (90-es években) olyan színtereken, mint oktatás, 

könyvkiadás, vallás, kultúra. Annak ellenére, hogy az adatok hiányosak, a szöveg jó forrás 

lehet az udmurt nyelv mai helyzetével való összehasonlításban. 

2000-től kezdtek megjelenni a „Szociolingvisztika” című egyetemi tankönyvek 

(Mecskovskaja 2000, Belikov–Kryszin 2001, Vachtyin–Golovko 2004). A tankönyvek 

valamennyire ismertetik a szociolingvisztika alapfogalmait, a szovjet és poszt-szovjet 

nyelvpolitika történetét, irányait, röviden bemutatják a szociolingvisztikai kutatások 

módszereit, de a kétnyelvűség kérdéseit vagy nagyon röviden tárgyalják, vagy más 

témákon keresztül csak pár mondaton keresztül érintik. Így pl. a Vachtyin és Golovko 

(2004: 96–97) által írott tankönyvben a kétnyelvűség két oldal terjedelemben van 

ismertetve, de úgy, hogy a kétnyelvűség és diglosszia szinonimákként vannak bemutatva. 

Külön említést érdemelnek Kazakevics Olga kutatásai, amelyek a szamojéd 

nyelvekre terjednek ki, különösen a szölkupra, illetve foglalkozik még a két és evenki 

nyelvekkel is. Tanulmányai mind orosz (2007a), mind angol (2007b) nyelven jelennek 

meg. 

Meg kell jegyezni, hogy a kétnyelvű gyerekekkel kapcsolatos megfigyelések és 

kísérletek anyaga is teljes hiányt képez orosz nyelven, sem az első időszakban (az 1950 – 

1980-as évek), sem az utóbbi években nem végeztek ilyen vizsgálatokat. A gyermek 
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kétnyelvűségével foglalkozó nemzetközi szakirodalom elég gazdag, az orosz-nemzetiségi/ 

etnikai nyelv kétnyelvűségre vonatkozó tanulmányok pedig nagyon hiányosak. Az orosz és 

más nyugati nyelv kétnyelvűségről különösen a Franciaországba, Amerikába, 

Németországba való első kivándorlási hullám kétnyelvűségéről a múlt század 90-es 

éveiben Zemszkaja kezdett írni (Zemszkaja 1999: 599–610, 2001). Az Oroszországból 

kivándorolt oroszok kétnyelvűségét az elmúlt évtizedekben bizonyos mértékben tükrözte a 

„Русистика сегодня” (magyarul „Orosz filológia ma”) című sorozat. Ugyanakkor ezek a 

kutatások is rendkívül töredékesek. Ez nem is annyira a kutatás, inkább csak egyes 

jelenségek rögzítése, a beszéd vázlatos leírása (Golubeva-Monatkina 1995: 70–92, 

Karaulov 1992: 5–18, Protasova 1998: 202–206). Elemzések csak a felnőtt beszélők 

nyelvhasználatát rögzítik. Orosz-finnugor gyermekkori kétnyelvűségről szóló alapos 

kutatások nem ismeretesek számomra. Attól, hogy nagyon kevés és hiányos a meglévő 

anyag a gyermek kétnyelvűségről, hiba azt feltételezni, hogy a gyerekek, akik ma 

Oroszországban nőnek fel a saját nemzetiségi köztársaságukban, vagy Oroszországon 

kívül, ne tudnák elérni a második anyanyelv megfelelő szintű ismeretét. Ennek a hibás 

feltételezésnek a következménye az is, hogy semmilyen komoly módszert nem dolgoztak 

ki arra vonatkozóan, hogyan is lenne érdemes nevelni a két- vagy többnyelvű gyereket. Ez 

azt jelenti, hogy a tanárok többsége nem ismeri sem az általános tanítási problémákat a 

kétnyelvű gyerekek tanításban, sem külön-külön az adott etnikai területre, országra stb. 

jellemző problémákat. Így fordulhat elő pl. hogy egy idegen országban a tanár elkezdi 

aktívan tanítani a főnevek ragjait, az adott nyelv helyesírását, amikor a gyermek nem is érti 

az esetek rendszerét. Pedig az oroszországi finnugor nyelvek esetében a nemzeti oktatás a 

nemzetek fejlődésének az alapvető feltétele. 

Tehát Oroszországban íródott/íródó, kétnyelvűségre vonatkozó, szociolingvisztikai 

megközélítésű tanulmányokat elemezve két időszakről beszélhetünk. Az első időszakra (a 

1950-es évektől az 1980-as évekig) az jellemző, hogy a tanulmányok középpontjában a 

kétnyelvűség elemzésére szolgáló elméleti, módszertani kérdések feldolgozása állt, illetve 

az orosz nyelv minél teljesebb elsajátításának a megoldása az oktatás segítségével 

Szovjetunió olyan területein, ahol a nemzetiségi-orosz kétnyelvűség volt jelen. A második 

időszak a 1980-as években a Szovjetunió és a szovjet blokk felbomlása után kezdődött és 

ma is folytatódik. Erre a periódusra az jellemző, a tanulmányokban többet foglalkoznak a 

gyakorlati kérdésekkel a kutatók, akik a kis szibériai, illetve finnugor népek nyelveinek 

megőrzésének a lehetőségein gondolkodnak. 
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1.3.3. Az udmurt-orosz kétnyelvűséggel foglalkozó magyar tanulmányok 

Az oroszországi finnugor nyelvű népek kétnyelvűségével, jelenlegi 

nyelvhasználatával foglalkozó tanulmányok száma elég csekély. Azok többsége a finnugor 

népek létszámával, néprajzával foglalkozik, inkább nyelvpolitikához tartozó jelenségekkel. 

A kis finnugor népek szociolingvisztikai szempontú vizsgálata még nem honosodott meg 

az oroszországi finnugrisztikában. Azonban a Szovjetunió és a szovjet blokk felbomlása 

után az oroszországi finnugor népek és nyelvek helyzete már szociolingvisztikai kérdések 

felé irányította a magyar, finn, illetve más külföldi nyelvészek és kutatók figyelmét. 

Jelentős szociolingvisztikai megközelítésű munkákként mutathatók be Pusztay János 

„Nyelvrokonság és nemzeti tudat” (1995), „A paleoszibériai nyelvek kutatásának 

jelentősége az uráli nyelvészet számára” (1997) és „Nyelvével hal a nemzet” című munkái, 

amelyek az összes oroszországi finnugor néppel és nyelvvel foglalkoznak, és többek közt 

az udmurtokkal kapcsolatban is tartalmaznak információkat (Pusztay 1995: 14, 1997: 41, 

2006: 14, 38, 58–59 stb.). „Nyelvével hal a nemzet” című monográfiája, ha nem is 

foglalkozik direkt kétnyelvűséggel, azért nyelvszociológiai, ökolingvisztikai 

megközelítésben a nyelvcsere küszöbére érkezett finnugor népek anyanyelvvel kapcsolatos 

attitűdjeiről ír, ahogy azt Kiss Jenő (2008) is megállapítja, a kétnyelvűséggel összefüggő 

kérdéseket tárgyalja nyelven kívüli tényezők alapján. Kiss Jenő szerint „az efféle 

kiadványok hatására lendületet vesz a kis finnugor népek nyelvszociológiai helyzetének 

még részletesebb föltérképezése, a pontosabb diagnózis felállítása – a hatékony terápia 

kialakításának reményében is” (Kiss 2008: 89). 

Nagy jelentőségű lépésként kell értelmezni Salánki Zsuzsanna „Az udmurt nyelv mai 

helyzete” (2007) című doktori disszertációját, aminek a fő célja az udmurt mai helyzetének 

bemutatása lakóhely, életkor és iskolázottság szempontjából, és különböző udmurt 

beszélők nyelvhasználatának vizsgálata statisztikailag feldolgozható adatok alapján. A 

disszertációban számos statisztika, táblázat, hivatalos adat olvasható: szól az udmurtok mai 

földrajzi elhelyezkedéséről, az Udmurt Köztársaság településszerkezetéről és közigazgatási 

megoszlásáról, az udmurt nyelv nyelvjárási tagolódásáról, az udmurt nyelvhasználati 

problémákról, a kétnyelvűség általános kérdéseiről és típusairól. Salánki Zsuzsanna az 

udmurt beszélők kétnyelvűségét a Hamers és Blanc által leírt tényezők 

figyelembevételével írja le, az idős és fiatal udmurt beszélőket külön választva a két nyelv 

kompetenciaszintje, a kétnyelvűség kognitív szerveződése, az elsajátítás módja és ideje, a 

saját nyelvi közösségi támogatottság, a két nyelv egymáshoz viszonyított státusa, a 

csoporthoz tartozás és a kulturális identitás alapján (Salánki 2007: 59). A kódváltásról a 
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következőket írja a szerző: „Az az előfeltevésem, hogy a családi nyelvhasználatban, 

különböző életkorú beszélők között gyakori lesz a kódváltó, illetve bázistartó kétnyelvű 

kommunikáció, a válaszok alapján nem igazolódott. Megfigyeléseim szerint – bizonyos, a 

témára, életkorra stb. vonatkozó megkötésekkel – a tipikus udmurt beszélt nyelvet a 

kódváltások gyakori használata jellemzi. A kód-, és/majd nyelvváltás tipikus kiváltó oka a 

beszélgetésekben a téma: pl. egyetemi oktatók a vizsgákról, egyetemi rendeletekről, idős 

falusi férfi a háborúban való részvételéről” (Salánki 2007: 74). Ezzel kapcsolatban azt kell 

megjegyeznem, hogy az Udmurt Köztársaság területén az udmurtok között még nem 

voltak külön kódváltással kapcsolatos kutatások, ezért az udmurtok kódváltásának okai 

külön vizsgálatokat igényelnek. 

A magyar nyelvű tanulmányok között mindenképpen említésre méltók Kozmács 

István (1998, 2008) udmurt nyelvhez kapcsolódó kutatásai. Különösen kiemelném azt, 

hogy Kozmács István nevéhez fűződik az első kutatási próbálkozás az udmurt nyelvű 

internettel kapcsolatban. Bár nem jelent meg a 15. Élőnyelvi Konferencián 

("Nyelvideológiák, attitűdök és sztereotípiák" Párkány, 2008. szeptember 4–6.) tartott 

előadásának a nyomtatott változata, az „Egy kis finnugor nyelv az e-világ virtuális terében: 

az udmurt” című előadása akkoriban nagyon érdekes és új volt. 

Sajnos ezek a munkák csak magyarul hozzáférhetőek, ezért maguk az oroszországi 

finnugor népek tagjai közül csak azok tudnak megismerkedni velük, akik valamilyen 

szinten tudnak magyarul. Valószínűleg ezt figyelembe kell venni és valamilyen módon az 

orosz és finnugor nyelvekre való fordításra kell törekedni, esetleg külön projektet 

létrehozni, hogy annak keretein belül azokat a tanulmányokat lefordítsák, amelyek 

Magyarországon, Finnországban vagy más európai országokban nem orosz nyelven 

íródtak/íródnak. 

Hiszen finn és más kutatók is foglalkoztak/foglalkoznak az udmurt nyelv 

szociolingvisztikai elemzésével, de ebben a munkában ezekre nem térek ki részletesebben. 

Bár kiemelném az „International Journal of Bilingualism” című folyóirat Anna Verschik 

által szerkesztett számát44, amely a poszt-szovjet nyelvi helyzeteket tárgyalja, részben 

orosz-finnugor (orosz-izsma-komi (Leinonen 2009: 309–329), orosz-észt (Zabrodskaja 

2009: 357–377)), részben orosz-nemzetiségi (orosz-kazah (Muhamedowa 2009: 331–356), 

orosz-belorusz (Liskovets 2009: 396–412)) kódváltással kapcsolatban. Verschik a bevezető 

cikkében hangsúlyozza az orosz-nemzeti, orosz-finnugor nyelvekkel kapcsolatos 

kutatásoknak a fontosságát (Verschik 2009: 299–307). 

                                                 
44International Journal of Bilingualism. Volume 13. No. 3, 2009 
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1.3.4. Az udmurt-orosz kétnyelvűséggel foglalkozó tanulmányok Oroszországban 

Bár Salánki Zsuzsanna (2007: 15) a disszertációjában kiemeli, hogy udmurt 

szociolingvisztikai szakirodalom nincs, bemutatom azokat a munkálatokat, amelyeket az 

udmurt szociolingvisztika első lépéseiként lehet említeni, de ezeket Kiss Jenő nyomán 

(Kiss 2008: 89) inkább nyelvszociológiai-nyelvpolitikai tanulmányoknak kell nevezni. 

Kiss Jenő is kiemeli, hogy a korábbi finnugor közleményekben inkább nyelvszociológiai, 

ökolingvisztikai észrevételekkel, megjegyzésekkel találkozhatott az olvasó, és csak a 

Szovjetunió és a szovjet blokk felbomlása után nőtt/nőhetett meg a nyelvpolitikát így vagy 

úgy érintő közlések száma. 

Az udmurt nyelvészet eddig dialektológiai és nyelvtörténeti kutatásokkal 

foglalkozott és még foglalkozik, bár már némi lassú változást lehet érezni és látni. Az 

udmurt nyelvészek és néprajzkutatók diákokkal együtt járták az Udmurt Köztársaság 

településeit. Ekkor elég gazdag nyelvi anyag gyűlt össze. Sajnos nem tudjuk, hogy 

terjedelmét tekintve mekkora az a nyelvészeti és néprajzi anyag, ami máig feldolgozatlan. 

Javaslom ezen az anyagon a kódváltást kutatni, illetve a kétnyelvűség egyéb 

nyelvhasználati megnyilvánulásaival való foglalkozást. 

Azonban vannak olyan kutatások, amelyeket fontosnak tartok bemutatni, hiszen a 

szociolingvisztika ezeken a tanulmányokon keresztül lassan bevonul az udmurt 

nyelvtudományba. 

Az első, statisztika segítségével zajlott udmurt kétnyelvűséggel kapcsolatos 

kutatások a néprajzi kutatások keretein belül már 70-es években is zajlottak. 

A néprajzos Pimenov megpróbálta az első szociolingvisztikai jellegű kérdőívet 

összeállítani, bár részéről valószínűleg nem volt ismert az, hogy ezek a kérdőívek a 

szociolingvisztika tudományára jellemzőek.  A szerző megpróbálta a kétnyelvűség típusait 

is kiemelni. Szerinte a kétnyelvűségnek két típusáról lehet beszélni: a nagy intenzitású 

(высокоинтенсивное двуязычие) és a közönséges, vagyis általános (ординарное, 

обычное двуязычие) kétnyelvűség figyelhető meg az udmurtok között. A nagy intenzitású 

kétnyelvűség akkor van jelen, amikor „a pszichológiai hangsúly át van helyezve arra a 

nyelvre, amely nem egyezik meg a beszélő nemzetiségével, azaz az udmurt adatközlők az 

orosz nyelv mint anyanyelv elismerése/bevallása nem azt fejezi ki, hogy az udmurtok 

elfelejtették a saját nyelvüket, hanem valamilyen pszichológiai elmozdulás, érzelmi 

közelség érzete jelenik meg az orosz nyelv és az orosz kultúra iránt. A közönséges, vagyis 

általános kétnyelvűségről akkor beszélhetünk szerinte, amikor a közlő elismeri az udmurt 

nyelvet anyanyelveként” (Pimenov 1977: 106). Érdekes, hogy a kutató olyan kérdéseket is 
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feltett, amelyeket a szociolingvisztika kutat. Az etnikai folyamatok kutatása során a szerző 

fontosnak tartja megmagyarázni és figyelembe venni a nyelvi kapcsolatok sajátságait is. Az 

emberek saját nyelvéhez való viszonyulását, véleményét is elemzi, ami a nyelvi attitűdök 

vizsgálatainak példájaként említhető (Pimenov 1977: 93). 

Szintén figyelmet érdemelnek Guboglo M. N. tanulmányai45, ahol a kétnyelvűség 

kérdése nagy figyelmet kap. Az orosz és az udmurt nyelvek kölcsönhatása alapján mutatja 

be a nemzetiségi-orosz kétnyelvűség leírásának a szerkezetét. Guboglo kidolgozott egy 

kétnyelvűségre vonatkozó elméletet, és hangsúlyozza, hogy ennek a jelenségnek nagy a 

jelentősége gyakorlatban (Guboglo 1984). 

Az első és egyetlen, udmurt nyelvre vonatkozó, szociolingvisztikai megközelítésű, 

nyelvészeti tárgyú munkának Salánki Pozgyejeva kandidátusi disszertációját, „Удмуртско-

русское двуязычие (фонетико-фонологический уровень)” (magyarul „Az udmurt-orosz 

kétnyelvűség (fonetikai-fonológiai szinten)”) nevezi, amelyben a szerző az udmurt nyelv 

fonetikáját és fonológiáját tárgyalja (Pozgyejeva: 1985). 

A kétnyelvűség kérdéseit, az udmurt és orosz között zajló interferenciát, valamint 

annak fontosságát, hogy ezt figyelembe kell venni a tanításkor, és más kérdésköröket 

mutatják be pl. Usakov (1982, 2002), Vorozscova–Zaguljajeva–Resetnyikova (2000) 

tanulmányai. 

Napjainkban az udmurt történészek és szociológusok etnopszichológiai és 

etnoszociológiai irányú munkákat írnak, amik keretein belül az udmurt-orosz kétnyelvű 

társadalom identitástudatáról, az udmurtok azonosságtudatáról számolnak be. Így 2001-től 

kezdve jelenik meg a „Феномен Удмуртии” (magyarul „Udmurtia fenoménje”) című 

könyvek sorozata. Összesen 9 kötet jelent meg 2001–2008 között. A sorozat az Udmurt 

Köztársaság és az ott élő népek etnopolitikai fejlődését írja le a XX. század utóbbi 

évtizedeiben. A szerzőknek sokoldalúan sikerült bemutatniuk az Udmurt Köztársaság 

történelmi és modern fejlődését interdiszciplináris szempontok alapján. E sorozat értéke 

abban is rejlik, hogy a könyvek sokféle konferencia, kerekasztal anyagát, az udmurt nép, 

illetve az udmurt nyelvre vonatkozó hivatalos dokumentumokat, azok leírását 

tartalmazzák. Hangsúlyozandó, hogy a könyvekbe bekerült cikkek egy része udmurtul is 

íródott. Ezek mind nagyon fontosak a kétnyelvűség kutatásában, hiszen a kétnyelvűségnek 

nem kevésbé lényegesek a nyelven kívüli körülményei. Fontosnak tartom említeni az 

„Udmurtia fenoménje”-nek 2002-ben megjelent második kötetét, ahol a szerzők 

                                                 
45Guboglo 1978. Губогло М. Н. К изучению двуязычия в культурно-историческом аспекте. In: Национальный язык 
и национальная культура. Москва. 1978. 184–208. Guboglo 1984. Губогло М. Н. Современные этноязыковые 
процессы в СССР: Основные факторы и тенденции развития национально-русского двуязычия. Москва. 1984.  
Guboglo 1998. Губогло М. Н. Языки этнической мобилизации. Москва. 1998. 



43 
 

bemutatják azokat a dokumentumokat, projekteket, amelyek segítségével továbbiakban az 

Udmurt Köztársaság nyelvtörvénye elkészült, illetve az udmurt tudósok véleményeit, 

észrevételeit a nyelvtörvényre vonatkozóan (Fenomen 2002: 231–317). A sorozat ötödik 

könyvéből kiemelném az udmurt diaszpórákról szóló fejezetet, ahol a szerzők olyan fontos 

témákat érintenek, mint pl. az Udmurt Köztársaságon kívül élő udmurtok oktatása, az 

udmurt diaszpórákkal való együttműködés stb. (Fenomen 2003: 316–370). Itt is olyan 

fontos adatok találhatóak meg, amelyek segítségével továbbiakban a diaszpórákban élő 

udmurtok nyelvhasználatát is lehet elemezni, amire eddig még nem került sor. 

2006 óta a szociolingvisztika tantárgyként szerepel az Udmurt Állami Egyetem 

Udmurt Karán. Több diák is az udmurt-orosz kétnyelvűségre vonatkozó szakdolgozatokat 

ír (Timerchanova 2006, 2010). 

2008-2010-es évek különösen fontosak voltak az udmurt-orosz kétnyelvűséggel 

kapcsolatos kutatások terén, hiszen éppen ezekben az években az Udmurt Köztársaságban 

olyan nemzetközi konferenciák zajlottak, amelyek keretein belül nagy hangsúlyt kaptak a 

két- és többnyelvűség kérdései, illetve az oktatás szerepe a kétnyelvű környezetben. 

2008-ban Izsevszkben az Udmurt Fakultás vezetésével szervezték meg a „Языковое 

и этническое возрождение народов России: От политики к культурному 

многообразию” (magyarul „Az Oroszországban élő népek nyelvi és etnikai újjáéledése: a 

politikától a kulturális sokféleségig”) című konferenciát, ami alapján megjelent egy 

szociolingvisztikai tanulmányokat tartalmazó kötet. A szerkesztésben nemcsak az udmurt 

nyelvészek vettek részt, hanem a Közép-Lancashire-i Egyetem és a finnországi Joensuu-i 

Egyetem kutatói is. Ezt a kötetet már udmurt nyelvre vonatkozó, szociolingvisztikai 

megközelítésű könyvnek lehet nevezni, mert a kötet minden fejezetének (összesen négy 

fejezetből áll) a középpontjában olyan témák állnak, mint a nyelvpolitika működése az 

Udmurt Köztársaságban (Monográfia 2008: 20–73), a mai udmurt nyelv státusza és 

használatának színterei (Monográfia 2008: 74–105), az udmurt identitás kérdései 

(Monográfia 2008: 115–133). A negyedik fejezet nagyon fontos és hasznos abból a 

szempontból, hogy a külföldi kutatók által írott tanulmányok bemutatják a Kanadában, 

Wales-ben, Európában fennálló nyelvi helyzeteket, illetve azokat a nyelvtervezési 

intézkedéseket, amelyek segítségével az udmurt nyelv presztízse is emelhető (Monográfia 

2008: 171–233). 

2010-ben részt lehetett venni a „Мультилингвальное образование в 

полиэтническом регионе (на примере Удмуртской Республики)” (magyarul 

„Többnyelvű oktatás multietnikus régióban (az Udmurt Köztársaság példáján)”) című 

szemináriumon (az előadásokat meg lehet tekinteni: http://multilingual.conf.udsu.ru/list), 
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melynek keretein belül a két- és többnyelvűség vonatkozásaira számos tanulságos 

észrevétel hangzott el. 

Ezek és más ilyen típusú konferenciák reményt adnak arra vonatkozóan, hogy az 

udmurt kutatók is jó úton haladnak, és hogy a jövőben több szociolingvisztikai kérdés is 

felvetődik. Elmondható, hogy hosszú hallgatás után végre megjelennek olyan 

tanulmányok, melyek szociológiailag értelmezhető mintán végzett vizsgálatok eredményeit 

mutatják be az udmurt és az orosz nyelvhasználati körében. 

Különös figyelmet érdemel a 2010-ben megjelent udmurt-orosz nyelvű könyv is, 

aminek a címe « Удмурт кыло дор» (magyarul „Udmurt nyelvű otthon”) (Udmurt 2010). 

Ez a könyv észt és võrui nyelvről van fordítva. A könyv az udmurt szülőknek, vegyes 

családokban élő szülőknek és gyerekeiknek szól, a városokban élő udmurtoknak, azoknak, 

akik valamilyen oknál fogva nem beszélnek udmurtul, valamint oroszoknak is szól. 

Egyszerű kérdéseket vet fel: hogyan kell kétnyelvű gyerekeket nevelni, a kétnyelvűség 

előnyeit tárgyalja, mi a szülők szerepe a gyerekek nyelvi szocializációjában. Nagyon 

dicséretes, hogy konkrét példák vannak a könyvben: olyan családok vannak bemutatva, 

akik vagy városban, vagy orosz nyelvű környezetben meg tudták őrizni az udmurt 

nyelvüket. Ez a könyv helyes irányt adhat az udmurt-orosz kétnyelvűség problémáinak 

megoldásában. De szólni kell arról is, hogy a könyvet nem lehet megvenni a boltokban, és 

nincsenek ismertető tanulmányok sem. 

Az udmurt-orosz kétnyelvűség kérdései még nincsenek kutatva, kidolgozva, 

nincsenek egyértelmű meghatározások, nincsenek módszerek, nincsenek irányzatok, ami 

révén teljes mértékben lehetne kutatni a kétnyelvűségét, nevezetesen az oroszországi 

finnugor népek kétnyelvűségét. És addig, amíg maguk az udmurt nyelvészek, kutatók 

(illetve az oroszországi finnugor kutatók) nem állnak ki az anyanyelvük mellett, az új 

kutatási irányzatok mellett, nem mutatnak példát, a helyzetben nem várható lényeges 

javulás. Az oroszországi finnugorok kapcsán Kiss Jenő (2008: 89) is kiemeli, hogy a két- 

és többnyelvűség jelenségeire, a nyelvi kapcsolatok jellegére és intenzitására, a nyelvi jogi 

lehetőségekre, a nyelvi visszaszorulásra, a nyelvi tervezés (állapot- és helyzettervezés) 

különböző kísérleteire, megoldásaira bőven találunk kutatnivalót. Viszont azt kell 

hangsúlyozni, hogy kialakulóban van az az ifjú értelmiségi réteg, amely érdeklődik az 

anyanyelve és kultúrája iránt, és már ma foglalkozik szociolingvisztikával kapcsolatos 

felmérésekkel, részt vesz a nemzetközi konferenciákon, és ezt a réteget mindenképpen 

támogatni kell. 
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2. Az Udmurt Köztársaság nyelvi helyzete 
Az általam vizsgált Muvyr község nyelvi helyzetének bemutatása hiányos lenne az 

Udmurt Köztársaság nyelvi helyzetére és társadalmi szerkezetére történő kitekintés nélkül. 

Hiszen a nyelvi helyzet (vagy másként nyelvi környezettan) azoknak a társadalmi, 

gazdasági, politikai, kulturális és természetesen nyelvi tényezőknek az összessége, 

amelyek egymással szoros összefüggésben meghatározzák, hogy egy-egy közösség 

megtartja-e nyelvét, vagy pedig (egy folyamat eredményeként) nyelvet cserél. Haugen 

(1971: 325–339) is tanulmányában arra hívja fel a figyelmet, hogy egy nyelv csak a 

beszélőkben, a társadalomban létezhet. Kiss Jenő kiemeli, hogy ha valamely nyelv 

helyzetét érdemben kívánjuk vizsgálni, akkor a meghatározó társadalmi tényezőket mind 

figyelembe kell vennünk (Kiss 1997: 957). Mivel Salánki Zsuzsa (2007) már nagyon 

részletesen bemutatta az Udmurt Köztársaság földrajzát, településszerkezetét, stb., ezért 

ezekre az adatokra csak rövidebben térek ki. Csupán azokat az adatokat teszem közzé, 

amelyek a jelen dolgozat fő témájával párhuzamba hozhatók. 

2.1. Az Udmurt Köztársaság földrajzi elhelyezkedése és településszerkezete 

Az Udmurt Köztársaság (udmurtul a hivatalos elnevezése Удмурт Элькун [Udmurt 

Eljkun] (элькун ’köztársaság’), oroszul hivatalos elnevezése Удмуртская Республика 

(Udmurtszkaja Reszpublika) az Oroszországi Föderáció egyik szubjektuma (összesen 84 

egyenjogú alanya = szubjektuma van). A köztársaság a Volgai Föderációs Körzethez 

tartozik, gazdasági felosztás szerint az Uráli Körzet része. Udmurtföld Oroszország európai 

részén, a Kelet-európai síkságon, a Vjatka és a Káma folyók alsó folyása között fekszik. 

Ahogy a 2. számú térképből is látszik, az Udmurt Köztársaság Baskíriával, a Tatár 

Köztársasággal, továbbá a Kirovi területtel és a Permi határterülettel határos. 

2. térkép. Az Udmurt Köztársaság földrajzi fekvése (forrás: Ethnic and Linguistic 
Context of Identity: Finno-Ugric Minorities. 296. Uralica Helsingiensia 5. Helsinki 2011.) 
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Az Udmurt Köztársaság fővárosa, politikai, gazdasági és kulturális központja 

Izsevszk. Az Udmurt Köztársaság és az Oroszországi Föderáció fővárosa, Izsevszk és 

Moszkva között a távolság 1129 km, Szentpétervár 1904 km, Jekatyerinburg 800 km, 

Kazany 395 km távolságra van Izsevszktől. Az Udmurt Köztársaság területe 42,06 ezer 

km², ezzel Oroszországon belül a 11. helyet foglalja el. 

2005. január 1-je óta Udmurtföldön 341 helyi önkormányzat működik. Közülük 6 

városi körzet (gorodszkoj okrug), továbbá 11 városi típusú település (gorodszkoje 

poszelenyije), 25 járás (rajon) és 2119 falusi község (szelszkoje poszelenyije)46 (lásd a 3. 

térképet). 

3. térkép. Az Udmurt Köztársaság adminisztratív felosztása  
(forrás: http://www.udmurt.ru/region/index.php) 

 

 

 

                                                 
46Az adatok forrása: http://www.udmgossovet.ru 
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2.2. Az Udmurt Köztársaság etnikai képe 

Az Udmurt Köztársaságnak sajátos helyzete van az Oroszországi Föderációban. 

Egyrészt kis területén, a Volga és a Káma folyók között találkozik a három fő etnikai 

összetevő – szláv, finnugor és török – valamint a két fő vallás: a keresztény és az iszlám, 

ezért a mai Udmurt Köztársaság területén élő etnikumok mind történetüket, mind jelenlegi 

helyzetüket nézve meglehetősen sokfélék. Másrészt a történelméből ismeretes, hogy a mai 

Udmurtia területén élő népek soha nem ellenségeskedtek egymással. A nemzeti-történelmi 

emlékezetet nem árnyékolták be és nem hamisították meg jelentős konfliktusok vagy 

kölcsönös követelések. 

Az udmurtok ennek a területnek az őslakói, etnogenezisük ezen a területen zajlott. 

Lélekszámuk az Oroszországban 2002-ben tartott népszámlálás adatai alapján 636 906 fő. 

Ez Oroszország lakosságának 0.44%-át jelenti és Oroszországban ezzel a számmal a 12. 

helyet foglalják el (Perepis 2002). 

A történelmi forrásokat nézve (Alekszandrov 1996: 109, Pljusevskij 1996: 35, 

Griskina 2004: 277, fordítása Salánki 2007: 29–30) a terület lakossága az 1800-as évek 

kezdetéig udmurt volt. A 19. században a lakosság létszáma folyamatosan növekedett. A 

19. század, különösen a század második felének jellemző migrációs folyamata az orosz 

lakosság tömeges betelepülése volt az addig homogén udmurt parasztság által lakott 

földekre. A 19. század végére már egyetlen, kizárólag udmurt járás sem maradt. A 

települések száma 1858-tól 1898-ig, tehát 40 év alatt 66,9%-kal nőtt, a lakosság 

lélekszáma pedig 0,5 millióval. Kialakult az etnikailag kevert népesség. Az említett négy 

kerületben a lakosság 29,6%-át udmurtok, 57,6%-át oroszok adták. A további több mint 

12% népesség nagyrészt tatár (8,15%) mellett mari (1,44%), komi (0,60%), baskír 

(0,82%). Az összlakosság a 19. század végén a mai Udmurtia területén 1 336 402 főt tett 

ki. Tehát az etnikai kevertség kialakulásának időszaka a 19. század, a 20. században a 

kialakult népességarányokban lényeges változás nem történt. 1920. november 4-én alakult 

meg az első udmurt autonómia, a Votják Autonóm Körzet. A megalakulás idején az udmurt 

lakosság a terület lakosságának több mint 50%-át tette ki. Ez az arány fokozatosan 

csökkent, 1939-ben 39% volt az udmurtok aránya,1959-ben 36%, 1979-ben 32%, 1989-

ben 30,9% . 

Az Udmurt Köztársaság összlakossága 2002-ben 1 570 316 fő volt (lásd a 2. 

táblázatot). Ezzel a létszámmal a 29. helyet foglalta el a köztársaság az Oroszországi 

Föderáció szubjektumai között és a 8. helyet a Volgai Föderációs Körzetben. A köztársaság 

lakossága a legutóbbi népszámlálás óta csökkenő tendenciát mutat: 2004-ben 1 560 200 fő, 
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2005-ben 1 552 800, 2006-ban 1 544 400 fő volt. 

2. táblázat. A népesség nemzetiségi megoszlása a mai Udmurt Köztársaság területén 
(2002-es népszámlálási adatok alapján) 

Nemzetiség Fő Az összlakosság 
százalékában (%) 

összesen: 1 570 316 100,0 

 
orosz 944 108 60, 1 
udmurt 460 584 29, 3 
tatár 109 218 7, 0 
ukrán 11 527 0, 7 
mari 8 985 0, 6 
baskír 4 320 0, 3 
azerbajdzsán 3 908 0, 2 
belorusz 3 308 0, 2 
örmény 3 283 0, 2 
beszermján 2 998 0, 2 
csuvas 2 764 0, 2 
német 1 735 0, 1 
mordvin 1 157 0, 1 
zsidó 935 0,1 
moldován 908 0, 1 
üzbég 830 0, 1 
cigány 830 0, 1 
grúz 709 0, 0 
komi (zürjén) 609 0, 0 
csecsen 478 0, 0 
más 4 165 0, 3 
nem jelöltek száma 2 957 0, 2 

(Forrás: http://www.minnac.ru/minnac/info/13846.html) 
 

Következő, 3. számú táblázatban, illetve 3. ábrán az Udmurt Köztársaság területén 

élő három legnagyobb népcsoport lélekszámának a változását láthatjuk. 

3. táblázat. Az oroszok, udmurtok és tatárok lélekszáma egymáshoz viszonyított 
arányának változása az Udmurt Köztársaságban 1926 és 2002 között (Forrás: Lallukka 

1990: 107, www.perepis2002.ru) 
 

év oroszok 
% 

udmurtok  
% 

tatárok  
% 

1926 43,3 52,3 2,8 
1939 55,7 39,4 3,3 
1959 56,8 35,6 5,4 
1970 57,1 34,2 6,1 
1979 58,3 32,1 6,6 
1989 58,9 30,9 6,9 
2002 60,1 29,3 6,9 
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3. ábra. Az oroszok, udmurtok és tatárok lélekszáma egymáshoz viszonyított arányának 
változása az Udmurt Köztársaságban 1926 és 2002 között (Forrás: Lallukka 1990: 107, 

www.perepis2002.ru) 

 

A 3. ábrát a változások megjelenítése céljából készítettem. Ahogy az ábrából is 

látszik, az oroszok lélekszáma folyamatosan növekszik, míg 1926 évben a lakosság 43,3%-

át adták, 2002-ben már 60,1%-át érték el. A tatárok lélekszáma is növekedést mutat és csak 

az udmurtok lélekszáma csökken erőteljesen. 2002-ben 460 584 fő vallotta magát 

udmurtnak, ami már nem haladja 29,3%-ot, és ez a csökkenő tendencia azóta is tart. 

Érdekes, hogy a Baskír Köztársaságban, Tatárföldön, a Mari Köztársaságban és 

Udmurtiában végzett etnoszociológiai kutatás alapján, amely Guboglo vezetésével zajlott, 

kiderült, hogy az udmurtok oroszosodása sokkal intenzívebb a baskírokénál, a tatárokénál 

és a marikénál, s saját nyelvükön szabadon beszél a baskírok 79,4%-a (oroszul – 80,3%), a 

tatárok 84,1%-a (oroszul – 85, 4%) és a marik 81,7%-a (oroszul – 88, 7%), az udmurtoknál 

pedig csak 69,5%-os az udmurt nyelvtudás a 91,3%-os orosz nyelvtudással szemben 

(Guboglo, Szmirnova 2006: 578). 

A 2002-es népszámlálási adatok alapján (Perepis 2002) az udmurtok (636 906 fő) 

72%-a él az Udmurt Köztársaság határain belül. A köztársaság határain kívül udmurtok 

(140 384 fő) nagyobb számban (több mint fele, 108 959 fő) a Volgai Föderáció további 

szubjektumaiban élnek: Baskíriában (22 625), Tatársztánban (24 207), a Kirovi kerületben 

(17 952), a Permi kerületben (26 272), a Szverdlovszki kerületben (17 903). A finn kutató, 

Seppo Lallukka a ’keleti finnség’ felbomlását jelző tendenciák elméleti problémáit 

vizsgálva kiemeli, hogy az udmurt és mari nyelveket jobban őrzik a Baskír és Tatár 

Köztársaságokban, diaszpórákban élő udmurtok és marik, mint a saját köztársaságukban 

élők (Lallukka 1997: 231-232). 
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2.3. Az udmurt-orosz kétnyelvűség az Udmurt Köztársaságban 
Az Udmurt Köztársaságban a kétnyelvűség elsősorban a nemzetiségi-orosz 

kétnyelvűséget (oroszul ’национально-русское двуязычие’) jelenti, amit Salánki (2007: 

27) is kiemel, mondván, ahogy Oroszország soknemzetiségű voltát főleg egynyelvű orosz 

többségi lakosság és kétnyelvű egyéb nemzetiségűek képviselik. Ugyanúgy az Udmurt 

Köztársaság kétnyelvűsége is teljes mértékben a nem orosz anyanyelvűek 

kétnyelvűségében nyilvánul meg. Jelen munkában csak az udmurtok kétnyelvűségét állt 

módomban kutatni. 

Az udmurtul és oroszul is tudó udmurtok száma: 625 298 fő (98%) (a vonatkozó 

százalékok korábban: 1979: 70%, 1970: 68%). A majdnem teljes orosz nyelvtudás némileg 

differenciálódik lakóterület szerint: elsősorban a vidéki lakosság körében találunk olyan 

beszélőket, akik nem tudnak oroszul. A városi udmurtok száma 296 976 fő (közülük az 

oroszul tudók: 296 044 fő). A vidéki udmurtok száma 339 930 fő (közülük az oroszul 

tudók: 329 254 fő) (Salánki 2007: 26) Tatárföldön, illetve a Dél-Tatársztánnal határos 

udmurt területeken az udmurtokat háromnyelvűnek lehet tekinteni. 

Jelenleg az Udmurt Köztársaságban a 2001-es nyelvtörvény van hatályban, ami 

alapján Udmurtiában két államnyelv van: az orosz és az udmurt. 10 év telt el a 

nyelvtörvény születése óta. Mi változott azóta, milyen állapotban van az udmurt 

nyelvhasználata most – ezekre a kérdésekre próbálok válaszolni a következő 

alfejezetekben. Bemutatom az udmurt és orosz nyelv szerepét az oktatási és politikai 

intézményekben, Turczel Lajos (1993: 217) nyomán a kisebbségi művelődési élet olyan 

alapvető összetevőiben, mint tudományos élet, közművelődés, könyvkiadás és sajtó. 

2.3.1. Az Udmurt Köztársaság nyelvtörvénye „de jure” és „de facto” 

A dolgozat e része csak vázlatosan emeli ki azokat az Udmurt Köztársaság 

nyelvtörvényével kapcsolatos tényeket, amelyek nem hagyhatóak figyelmen kívül az 

udmurtok kétnyelvűségének elemzésékor. Bővebben a törvényről Pusztay (2006: 111–114) 

monográfiájában, Salánki (2007: 60–61) disszertációjában és Kozmács (2008) 

tanulmányában lehet olvasni. 

Először az Udmurt Köztársaság l994-es alkotmánya szögezte le a köztársaság két 

állami nyelvét. Az alkotmány 9. cikkelye kimondja, hogy az Udmurt Köztársaság hivatalos 

nyelve az orosz és az udmurt, emellett garantálják a jogot más nemzeti kisebbségek 

nyelvének megőrzésére is. A 26. cikkely pedig kimondja, hogy mindenkinek joga van az 

anyanyelve használatára, joga van szabadon megválasztani a nevelés, az oktatás és a 

művészet nyelvét. 
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2001-ben fogadták el az Udmurt Köztársaság államnyelveiről és más nyelveiről 

szóló törvényt, amely – az 1994-ben elfogadott alkotmány szellemében – a köztársaság 

határain belül államnyelvi státuszt biztosít az udmurtnak. Az alkotmány mellett tehát a 

nyelvtörvény is kimondja, hogy az Udmurt Köztársaságnak két hivatalos nyelve van: az 

udmurt és az orosz. Tehát az államigazgatásban, az önkormányzati szervek működése 

során, választásokon és népszavazásokon, állami vállalatoknál, a médiában, a 

szolgáltatások szektorában és a kereskedelemben mindkét nyelv használható. 

Fontosnak tartom kiemelni a nyelvtörvény néhány pontját, mivel vannak benne olyan 

cikkelyek, amelyek szerint az orosz nyelv mégis fontosabb, mint az udmurt, illetve 

hangsúlyoznom kell a cikkelyek deklaratív jellegét. A nyelvtörvény bevezetése 

megállapítja, hogy az Udmurt Köztársaság biztosítja az udmurt nyelv fenntartásáról és 

fejlődéséről való gondoskodást. De rögtön ezután megjegyzi, hogy a történelmi és 

kulturális hagyományoknak megfelelően az orosz nyelv minősül a fő kapcsolattartási 

eszköznek az Udmurt Köztársaság területén. A 2. szakasz kimondja, hogy az Udmurt 

Köztársaságban megengedhetetlen az akadályozás, korlátozás és privilégium alkotása a 

nyelvek használatában. A gyakorlatban ennek ellenére mindennapiak az akadályok az 

udmurt nyelv használatával kapcsolatban, és ami talán a legérdekesebb, az akadályok 

forrása az Udmurt Köztársaság kormánya. Az 5. szakasz garantálja az udmurt és orosz 

nyelv egyenjogú használatát. Ez a részlet is alapos kutatás tárgya lehetne. A 7. szakasz 

kimondja, hogy az orosz és udmurt nyelvet mint tantárgyakat tanítják az Udmurt 

Köztársaság oktatási intézményeiben. Annak ellenére, hogy a nyelvtörvényt 2001-ben 

elfogadták, az udmurt nyelv tanítása az Udmurt Filológiai Karon kívül csak 2004-ben 

kezdődött meg az Udmurt Állami Egyetemen. A 9. szakasz kijelöli, hogy az Udmurt 

Köztársaság államhatalmi szerveinél az orosz nyelvvel együtt lehet használni az udmurt 

nyelvet. Erősen kiemelem a ’lehet’ szót, hiszen ez már mutatja a törvény deklaratív 

jellegét. A 10. szakasz bizonyos tekintetben nem egyértelmű. A szakasz kimondja, hogy az 

Udmurt Köztársaság törvényei, más előírások és jogi okiratok hivatalosan is 

megjelenhetnek udmurtul. Csak megjelenhetnek. Utána a 13. szakasz szerint az Udmurt 

Köztársaságban élőknek joguk van az anyanyelvű alapfokú oktatásra, ami 10 év elteltével 

se valósult meg. A 15. szakasz kimondja, hogy a szavazólapokat az Udmurt Köztársaság 

területén csak oroszul nyomtatják. A 16. szakasz kimondja, hogy az Udmurt Köztársaság 

területén a polgároknak joguk van nyilatkozataikat, javaslataikat és fellebbezéseiket orosz 

és udmurt nyelven beadni az állami szervekhez. Ez természetes. Csak a következő mondat 

kelthet zavart, mivel az áll benne, hogy a polgár azon a nyelven kaphatja meg a választ 

beadványára, amelyiken beadta, de ha ez lehetetlen volna, akkor kötelező oroszul 
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válaszolni. Itt már világos, hogy az államhatalmi szerveknek egyáltalán nincs módjuk 

válaszolni udmurtul, mivel a hivatalnokok nem tudnak udmurtul, amit az adatközlőim is 

kiemeltek (lásd az 5.2. fej., az 57. ábrát) (Zakon 2001). 

Pusztay így fogalmazza meg azt a helyzetet, ami a nyelvtörvényben uralkodik: ,,Így 

rejtőzik a részletekben az ördög. Csak a jogszabályok és rendeletek hivatalos közzétételére 

vonatkozik kötelező erővel a kétnyelvűség” (Pusztay 2006: 113). Tehát az egész törvény 

paradox jellegű.  

Az udmurt nyelvhasználatra vonatkozó törvény megvan. De nemcsak a törvénytől 

függ az, hogy az udmurtok mennyire fogják kihasználni a lehetőségeiket az anyanyelvükre 

vonatkozóan. A mindennapi hivatalos használattal a nyelv presztízsét emelve az 

értelmiségnek, az oktatásban és a közigazgatásban dolgozóknak kell élni, illetve a 

falvakban, városokban élő beszélőket ösztönözni erre. Azonban gyakorlatban 10 év 

elteltével, ahogy továbbiakban is olvasható (lásd a 2.3.2., 2.3.3. fej.), illetve a saját 

kutatásom is mutatja (lásd az 5.2. fej.), sem a falvakban, sem a városokban élők nincsenek 

tisztában, milyen jogaik, lehetőségeik vannak az udmurt nyelvvel kapcsolatban, ennek 

következtében a mindennapok nyelvhasználatában így az udmurt a konyhába szorul. 

2.3.2. A kétnyelvű oktatás kérdései és aktualitása 

Gondolkodni és beszélni tanítsunk az iskolai oktatás során, javasolja az 1910-ben a 

Nyugatban megjelent elmélkedésben Babits Mihály azoknak, „akik szeretnek gondolkodni 

arról, hogy mit tanulnak és miért tanulják, és a szülők számára, akiket fiaik tanulásainak 

irányai, céljai, várható eredményei érdekelnek” (Babits 1910). Ma, a 21. század elején 

vissza kell térni ezekre a szavakra és felkészíteni a tanulókat mindazon nyelvi kihívások 

megoldására, kezelésére, amelyekkel az iskolában és az iskolán kívül találkozhatnak, 

nevezetesen hogy az oktatási rendszer biztosítsa a kisebbségi nyelvet beszélőnek mindkét 

nyelv magas szintű tudását és használati lehetőséget. 

A nemzetiségi nyelv fő őrzője a nemzetiségi általános iskola. Ebben központi szerepe 

van a nemzetiségi tanítónak. Az oktatástervezésnek, a különböző oktatási stratégiáknak 

különösen hangsúlyos szerepe van a kisebbségi közösségek nyelvmegtartásában, továbbá 

abban is, hogy a felnövekvő nemzedékek a nyelvcsere és a beolvadás, vagy pedig a 

nemzeti értékek megőrzése és továbbadása mellett döntenek-e. Az oktatás a nyelvi 

tervezési célok elérésének egyik hatékony eszköze, hiszen az oktatási intézmények szintén 

valamely társadalmi, gazdasági és/vagy politikai célok mentén szervezik tevékenységüket 

az ún. rejtett tantervek révén. Ezen társadalmi, gazdasági és politikai célok eléréséhez 

azonban szükségesek bizonyos nyelvi készségek, feltételek is (vö. Skutnabb-Kangas, 1997: 
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6, 24–26). 

Saját tapasztataim szerint az oroszországi iskolákban évtizedek óta gyakorlatilag a 

grammatika oktatása az egyetlen kiemelt téma, és a felcserélő (szubtraktív) szemlélet a 

domináns. „Felcserélő (szubtraktív) a kétnyelvűségi helyzet, ha a környezet az egyik 

nyelvet és kultúrát kívánatosabbnak tartja a másiknál, s előnyben részesíti. Gyakori a 

kevésbé kívánatosnak tartott nyelv felcserélése a felértékelt nyelvvel, vagy az utóbbi 

tanulása az előbbi rovására, amelynek következménye az ún. kettős félnyelvűség: mindkét 

nyelv hiányos ismerete. A személyiség más területein is (értelmi és szocio-emocionális 

fejlődés, az oktatás hatékonysága) nemkívánatos hatások kísérhetik”, – írja Göncz (2004). 

Salánki az Udmurt Köztársaságban működő oktatási programot befullasztó típusúnak 

nevezi, mivel az általános iskola első osztályától kezdve orosz a tanórák nyelve (Salánki 

2007: 39). 

Az első iskolák a mai udmurt köztársaság területén a 18. század első felében jöttek 

létre, de a 19. századra az általános iskolákban még kevés udmurt tanult. A kötelező 

általános iskolai oktatást Udmurtiában csak 1932-ben vezették be. Míg az 1920-as években 

az udmurt falvakban az oktatás többnyire nem orosz nyelvű volt, addig az 1930-as évektől 

elkezdődött az udmurt nyelvű oktatás megszüntetése. Az 1938-ban hozták meg az orosz 

nyelv mindenki számára kötelező oktatásáról szóló törvényt. A kötelező orosz nyelvi 

oktatás kezdetben második osztálytól, heti 40 órában történt, első osztálytól pedig az 

1943/44-es tanévben vezették be (Nikiforov 1986: 5, idézi Salánki 2007: 36). Az 1958-as 

iskolareform bevezetésével az anyanyelv kötelező tanítása lassan kezdett megszűnni. Az 

első három osztályban (1–3. osztály) minden tantárgy tanítható volt udmurtul, de a 4. 

osztálytól kötelezően csak orosz nyelvű tanítás kezdődött. Így 4–7. osztályokban az udmurt 

nyelv és irodalom tantárgyakon kívül mindent oroszul kellett tanítani, a 8–10. 

osztályokban pedig ezeket is oroszul tartották. Az 1958-tól a nemzeti iskolának az olyan 

iskolát nevezték, ahol az udmurt nyelvet és irodalmat csak tantárgyként tanították 

(Ponomarjov 1975: 78–79). Az 1960-70-es évek újabb oktatásügyi és kulturális 

intézkedései tovább ösztönözték a nemzeti-orosz kétnyelvűség egyoldalú válását az orosz 

nyelv javára. Az 1970-es évek óta az udmurt nyelv tantárgyként az első osztálytól 

nyolcadikig (jelenleg a kilencedikig), az udmurt irodalom pedig tízedikig (jelenleg 

tizenegyedikig) van jelen az oktatásban. 

Salánki (2007: 38) is kiemeli, hogy a mai fiatalok szocializációjában jelentősebb 

szerepe van az iskolának, mint a családnak, ezért rendkívül lényeges az iskolai 

nyelvhasználatra figyelmet fordítani rendkívül lényeges az udmurt nyelv jövője 

szempontjából (is). Hiszen az anyanyelvi iskola megszüntetése és jelenlegi hiánya 
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eredményezték az udmurt nyelv visszaszorulását, a mai udmurt fiatalok közömbösségét a 

saját nyelvük és kultúrájuk iránt. 

A mai udmurt gyerekek az iskolába már aktív orosz tudással mennek, ezért a 

nemzeti-regionális komponens tartalma a föderális oktatási törvényben már más, hozzáadó 

kell, hogy legyen. Az 1992-ben elfogadott új föderális oktatási törvény, illetve az ezen 

alapuló 1993-as alaptanterv keretében „az Udmurt Köztársaságban a helyi kisebbségi 

nyelv(ek)et oktatják és/vagy a régió történelmét, kultúráját mutatják be. Ez utóbbi lehet 

külön országismereti jellegű óra vagy az egyes, általánosan kötelező órák részeleme, 

azonban mindkét esetben csak részben foglalkozik kifejezetten az udmurt kultúrával. Az 

udmurt nyelv nem kötelező tantárgy és a belátható jövőben nem is lehet ezzel a 

lehetőséggel számolni. A nemzetiségi iskola vagy óvoda nem jelent mást, mint hogy az 

oktatási programban heti 1-2 alkalommal szerepel udmurt nyelvű foglalkozás, illetve 

udmurt nyelv- és irodalomóra. A nemzetiségi oktatási intézményekben az első négy 

osztályban udmurt olvasás és udmurt nyelvtanóra szerepel a tantervben, 5-9. osztályban 

udmurt nyelv és irodalom, 10. és 11. osztályban pedig udmurt irodalom” (Salánki 2007: 

39). Ugyanakkor a felcserélő nyelvpedagógia káros a diákok identitására, ezt az általam 

összeállított anyag is mutatja (lásd az 5.4. fej.). A felcserélő oktatási rendszernek objektív 

okai is vannak, de ahogy legtöbbször Skutnabb-Kangas is kiemeli, közönyről és 

tudatlanságról van szó (Skutnabb-Kangas 1997: 17). Az udmurt falvakban, ahol a lakosság 

többsége udmurt, az oktatás a programnak megfelelően teljesen orosz nyelvű. A tanárok is 

arra biztatják a gyerekeket az iskolában, hogy egymás között az órákon kívül is oroszul 

beszéljenek, hogy a jövőben a lehető legjobb elhelyezkedési lehetőségeik legyenek. Az 

óvodában, ahol naponta 1-2 órás udmurt nyelvű foglalkozásokat lehet tartani, a 

kisgyerekeknek még csak meséket sem olvasnak udmurtul, ugyanis a pedagógusoknak 

önbevallásuk alapján eszükbe se jut, hogy udmurtul is lehet(ne) foglalkozásokat tartani, 

erről magam is írtam már az egyik tanulmányomban (Shirobokova 2008). 

Most nagyon fontos lépés lenne a minőségi oktatás megvalósítása érdekében, 

különösen falusi iskolákban, hogy a két nyelv kompetenciaszintjének erősítésére figyelmet 

fordítsanak, hogy a ma már szembetűnő felcserélő kétnyelvűség helyett kiegyenlített 

kétnyelvűség legyen. Emellett a tanároknak tudatosítaniuk kell a két nyelv ismeretének 

előnyeit, hasznosságát. Ezek, valamint sok egyéb fontos feladat a nyelvtervezés keretein 

belül kell, hogy megvalósuljon, ezzel a Nyelvtervezés: stratégiák, javaslatok, gondolatok 

című alfejezetben foglalkozom (lásd az 5.1.1. fej.). 
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2.3.3. Az udmurt-orosz kétnyelvűség a közéletben 

Annak ellenére, hogy a 2001-ben elfogadott nyelvtörvény (Zakon 2001) paradox 

jellegű, azért valamennyire biztosítja az udmurt nyelvhasználatát, más kérdés, ez mennyire 

támogatott a hatóságok által és használt maguk az udmurtok által. Itt megpróbálom röviden 

bemutatni az udmurt értelmiségnek, az oktatás és a közigazgatás udmurt dolgozóinak az 

udmurt nyelvhasználatát. 

Ha az udmurt lakosság foglalkozási szerkezetét nézzük, például a törvényhozási és a 

közigazgatási szférákat, az udmurtok aránya elég csekély. Például, ha megnézzük az 

Udmurt Köztársaság Államtanácsának47 képviselőtestületét, akkor, ahogy a 4. számú 

táblázatból látható, 1994–1995-ben 200 képviselőből összesen 55 fő volt udmurt, 2010–

2011-ben pedig a képviselőtestületet összesen 100 képviselő alkotta, közülük 11 fő udmurt 

nemzetiségű. 

4. táblázat. Az udmurtok foglalkoztatása az Udmurt Köztársaság legfőbb 
hatóságában48. 

 1994 - 1995 2010-2011 

 összesen 

(fő) 

udmurtok 

(fő) 

összesen 

(fő) 

udmurtok 

(fő) 

az Államtanács 200 55 100 11 

az Ifjúsági 

Parlament 

  55 4 

 

A 4. táblázatban bemutatott adatok alapján mondható, hogy 1994–1995-höz képest 

(az udmurtok aránya 27, 5%) hatalmas esésről (az udmurtok aránya 11%) beszélhetünk. A 

2010-ben alakult Ifjúsági Parlamentbe49 is csak összesen négy udmurt nemzetiségű 

képviselő került be (7,3%). 

A hivatalos ügyintézés írásban használt nyelve kizárólagosan az orosz, a köztársaság 

járásaiban lehetséges udmurt nyelvű ügyintézés szóban, de csak akkor, ha a hivatalban 

udmurt nyelvűek a dolgozók. 

A kétnyelvűség szempontjából érdemes megvizsgálni a közterületi feliratok nyelvét 

is. Salánki kiemeli, hogy „az anyanyelv megjelenése a vizuálisan megjelenő nyelvi 

ingerek, feliratok, reklámok között fontos szerepet tölt(hetne) be a nyelvelsajátításban, 

majd a nyelvhasználatban. Sajnálatos módon ennek az udmurt nyelvi környezet nem tesz 

eleget, különösképpen nem az iskolai mikrokörnyezet, ahol a gyerekek napjaik jó részét 
                                                 
47oroszul Государственный Совет (Госсовет) http://www.udmgossovet.ru/ 
48forrás: az udmurt napilap („Удмурт дунне”) dolgozóitól kaptam. 
49oroszul Молодёжный Парламент http://www.udmgossovet.ru/molodezhnj_parlament/novosti_mp/index.html 
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töltik” (Salánki 2007: 66). 

A nyelvtörvény alapján (18. cikkely) az Udmurt Köztársaság területén a kormány alá 

eső intézmények, a helyi hatóságok, az állam tulajdonságában lévő vállalatok és 

intézmények el- és megnevezései udmurt és orosz nyelvűek kellenek, hogy legyenek 

(Zakon 2001). Az utóbbi időben ez valóban megvalósul, de elég sok vita forog e téma 

körül, hiszen a kétnyelvű feliratok az udmurt nyelv oldalán sok nyelvtani és stilisztikai 

hiba marad. A falvakban ezen törvény alapján általában csak az iskolák, óvodák, községi 

tanács elnevezései kétnyelvűek, ezeken túlmenően a törvény nem működik. 

1. kép. A közterületi feliratok nyelve (nyelvtörvény szerint)50 

  

                                                  2.kép. A közterületi feliratok nyelve (a valóságban) 

Ahogy az 1. és 2. képeken is látszik, a községi tanács felirata kétnyelvű, de a 

művelődési háznak az elnevezése már orosz egynyelvű. 

Természetesen itt maguk az udmurtok nem alkalmazzák teljes mértékben a törvények 

adta lehetőségeket, és a továbbiakban erre figyelmet kellene fordítani. 

Ami az Udmurt Köztársaság tudományos életét illeti, az OTA Uráli részlegének 

1988-ban megalakult Történelmi, Nyelvi és Irodalmi Kutatóintézete és az Udmurt Állami 

Egyetem 1995 óta működő Udmurt Fakultásán kívül 2007-2009 között új lehetőségek 

nyíltak az udmurt tudományos kutatásban. Ennek jegyében olyan intézmények jöttek létre, 

melyeknek fontos szerepük lehet a jövőben az udmurt nyelv kutatásának föllendítésében. 

Az OTA Uráli részlege Történelmi, Nyelvi és Irodalmi Kutatóintézete51 nagyon 

fontos szerepet játszik, hiszen itt állítják össze a fő udmurt-orosz és orosz-udmurt szótárak 

többségét. Itt összesen 20 udmurt nemzetiségű kutató dolgozik. A kutatóintézet egyik 

fontos tevékenysége többek közt a mai modern udmurt-orosz, illetve orosz-udmurt 

szótárak készítése. 

A felsőfokú oktatás egynyelvű oktatást jelent, oroszul. Az Udmurt Köztársaságban öt 

                                                 
50 saját fényképeim 
51 a honlapja: http://istphil.udmedu.ru/ 
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felsőfokú oktatási intézmény van. Az udmurt nyelvoktatási nyelvként csak az izsevszki 

Udmurt Állami Egyetem 1995 óta működő Udmurt Fakultásán használatos. Az izsevszki 

Udmurt Állami Egyetemen az udmurt fakultáson kívül a történész-, filozófus-, 

szociológus-, jogász- és újságíróképzésben szerepel udmurt nyelvóra, általában 1-2 féléven 

át, heti egy alkalommal. Az Udmurt Fakultáson napjainkban körülbelül 9 tantárgyat 

tanítanak udmurt nyelven, de már maga a kérdés is zavarba hozza a tanárokat és nem 

tudják pontosan megmondani, milyen tantárgyakat lehet udmurt nyelven hallgatni. Saját 

tapasztalatomból mondhatom, hogy a szakdolgozatok nyelve általában orosz, mert a 

hallgatók maguk választhatják a nyelvet, és a tanárok nem kérik tőlük választásuk 

indoklását. Ebből (is) ered, hogy még mindig kevés udmurt nyelvű cikk, tanulmány jelenik 

meg. 

A 2007-2009 között alakult új intézmények, mint a Humán Technológiák Finnugor 

Tudományos Oktatási Központja52, és a 2008-ban nyitott többfunkciós Népek 

Barátságának Háza53 új lendületet hoztak, középpontba került az udmurt nép jövője és az 

udmrt nyelvfejlesztés. 

Azonban a könyvkiadás, művészetek, tömegtájékoztató eszközök térén az adatok 

elég kedvezőtlenek. Az udmurt könyvkiadás helyzete nem nevezhető jónak, hiszen 

átlagosan, ahogy Salánki (2007: 44) is kiemeli, évente 10-15 udmurt nyelvű mű jelenik 

meg, többségük az udmurt állami könyvkiadó kiadásában, továbbá felsőoktatási 

intézmények vagy könyvkiadással is foglalkozó magáncégek, esetleg magánszemélyek 

kiadásában. Az „Udmurtia” nevű udmurt állami könyvkiadóban54 összpontosul szinte az 

összes regionális tanári irodalom, gyermekirodalom és udmurt szépirodalom, a 

tudományos, zenei, tájékoztató, enciklopédikus, és a többi alapvető szakirodalom kiadása.  

2007-ben összesen 11 udmurt nyelvű könyv jelent meg (ebből hat tankönyv), ami a 

köztársaságban kiadott összes könyvnek mindössze 6%-át teszi ki. 2010-ben összesen 10 

gyerekkönyv jelent meg. Sajnos a könyvek terjesztése szervezés híján nem működik, a 

megjelent könyvek csak a kiadóban vásárolhatók meg, vagy közvetlenül a szerzőktől. 

Az Udmurt Köztársaságban jelenleg összesen két állami fenntartású udmurt nyelvű 

napilap és négy folyóirat jelenik meg, összesen 13.000 példányban, ami nagyon kevés.  Az 

újságok: „Удмурт дунне” (’Udmurt világ’), „Ӟечбур” (’Jó napot!’, korábbi nevén „Дась 

лу” (’Légy kész’), folyóiratok: „Кенеш” (’Tanács’), „Кизили” (’Csillag’), „ Инвожо”, 

„Вордскем кыл” (’Anyanyelv’), bár az utolsó kettőt ma már inkább kétnyelvűnek lehet 

tekinteni, az orosz nyelv javára. Annak ellenére, hogy az újságok udmurt nyelvűek, a 
                                                 
52 oroszul Финно-угорский научно-образовательный центр гуманитарных технологий (ФУ НОЦ ГТ) 
53 oroszul ГУ УР „Дом дружбы народов” 
54Forrás: http://udgiz.udm.net/index.htm 
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hirdetések sokszor orosz nyelvűek. Azonban ami az udmurt sajtót illeti, nagy eseményként 

értékelték az udmurt fiatalok az „Udmurt dunnye” 2011 januárjában létrehozott „Dart” 

című udmurt ifjúsági mellékletét55, amely havonta egyszer jelenik meg 3.000 pédányban. 

Ennek az újságnak nagyon jó és széles körű tematikája van az udmurt politikától, illetve új 

tudományos irányzatoktól kezdve az új filmek bemutatásáig. A szerkesztők terjesztői 

munkája is sikeresnek látszik, sok reklám található az interneten a kiadványról, és még a 

városi utcákon is ingyen osztogatják az embereknek. Ám a falvakban való terjesztés 

megint nem működik annyira jól és az iskolák se ismerik még. 

2001-ben létrehozták a „Моя удмуртия” (’Az én Udmurtiám’) elnevezésű tv- és 

rádiótársaságot56. A televíziós adás 2002 októberében kezdődött napi 4 órás adással. A 

műsorok általában háromnyelvűek: orosz, udmurt, tatár. A rádióadás később, 2003-ban 

indult meg, 2008-tól folyamatos adásidőben sugároz orosz és udmurt nyelvű műsorokat. A 

TV-ben hétköznap 30-40 perc, hétvégenként 10-20 perc udmurt nyelvű adás57 látható. A 

rádióban hétköznap 5, hétvégén 3 órásak az udmurt nyelvű műsorok. 

Az udmurt nemzeti tömegtájékoztató eszközök nem mindig felelnek meg a kor 

igényeinek. Az újságok, a média tartalma csak a kultúra, a nyelv, az oktatás problémái köré 

központosul, és az olyan aktuális kérdések, mint politika, gazdaság továbbra is érintetlenül 

maradnak. Vahrushev hangsúlyozza, hogy a rendelkezésre álló anyagi források, 

információs források önmagukban nem garantálják a hatékonyságot. Ma már 

nélkülözhetetlen, hogy a finnugor újságírók is rendelkezzenek szakmai tudással, ezen 

pedig még dolgozni kell (Vahrushev 2010: 15). 

Összefoglalóképpen elmondható, hogy az Udmurt Köztársaság nyelvi helyzete 

kommunikatív egyensúlytalannak nevezhető. Az udmurt nyelv kommunikációs lehetőségei 

korlátozottak, azonban az udmurt nyelv most egy újabb szintre fejlődik, új használati 

színtereken jelenik meg. Kialakulóban van üzleti, hivatalos udmurt nyelv is. Ugyanakkor 

ma olyan funkcionális nyelvhasználati rendszerről beszélhetünk, amelynek keretei között a 

mindennapi és a társadalmi élet különböző alkalmain, az oktatásban, tudományban, 

kultúrában és tömegtájékoztatásban minden esetben a két nyelv egyike, az orosz dominál. 

2.4. Az udmurt nemzeti identitástudat problémái 

Az identitást és ezen belül az etnikai identitást a fogalom Erikson-i „felfedezése” 

(1950) óta számos kutató vizsgálta. Az identitással foglakozó irodalom azonban korántsem 

egységes magának a fogalomnak a meghatározásában sem. Crystal úgy határozza meg: 
                                                 
55http://issuu.com/metabox/docs/dart2?mode=embed&layout=http://skin.issuu.com/v/light/layout.xml&showFlipBtn=true 
56Forrás: http://www.myudm.ru/udmurtia/udmurtia/1 
57Forrás: http://www.myudm.ru/tv/tvprogram#day3 
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„Az etnikai identitás nem más, mint ragaszkodás és hűség egy olyan csoporthoz, amelyhez 

az embert a szármázása fűzi” (Crystal 2003: 51). Tehát, az adott etnikai csoporthoz 

tartozásként jelenik meg. Az etnikai csoport fogalmát leggyakrabban úgy határozzák meg, 

mint olyan emberek csoportját, akik közös eredettel, közös vallással, közös történelmi 

múlttal, hasonló kulturális és pszichológiai jegyekkel, közös nyelvvel és viselkedési 

mintákkal, értékekkel és normákkal rendelkeznek. Az etnikai identitás egyfajta 

csoportlojalitást feltételez az egyén részéről, amelyet „azon kisebbségi csoport iránt érez, 

amelybe beleszületett, s ahol elsődleges szocializációja során speciális, csak a csoportra 

jellemző és a másokkal való összehasonlítás alapját képező kategoriális elemkészletet 

tartalmazó, az etnikai identitás bázisát képező etnikai tudásanyagot sajátít el” (Bindorffer 

2001: 27.). De a kialakuló nemzeti identitásnak Crystal (2003: 51) szerint mégis 

leggyakoribb szimbóluma a nyelv. Nyelv és identitás szoros kapcsolata az átlagember 

számára is nyilvánvaló, hiszen abból, ahogy valaki beszél, a beszédpartner vagy hallgató 

számos dologra következtethet. Valamiféle képet alkot az illető személyiségéről, 

iskolázottságáról, társadalmi, olykor vallási hovatartozásáról, lakóhelyéről vagy legalább 

annak típusáról. Bartha (2005: 57) kiemeli, hogy a nyelv(ek) használata identitásgyakorlat 

is egyben: „a különféle nyelvhasználati formák egyrészt identitásjelzők, másrészt mint 

folyamatok az identitásépítés és reprezentálás eszközei magunk és mások számára”. 

Saarinen kijelenti, hogy a nyelv lényeges tényezője az identitásnak. Ha egy nép feladja 

nyelvét, előbb vagy utóbb beleolvad a környező többségbe (Saarinen 2000: 63, idézi 

Pusztay 2006: 66). 

Identitás azonban alternatív kategória, ami a népcsoportok hozzáállásától, attitűdjétől 

függ. Jelenleg a kisebbségben élő oroszországi uráli népek és az ő nyelvük helyzetének 

értékelése a kétoldalú megközelítést igényli. Fontos egyrészt a politikai hatalmak 

hozzáállása a kisebbségi népek problémáihoz, másrészt az, hogy ezen kisebbségben élő 

népek fiatalabb generációja és a szülők hogyan viszonyulnak saját anyanyelvükhöz, 

nemzetükhöz. Milyen napjainkban az udmurtok hozzáállása önmagukhoz, saját 

nemzetükhöz? A nyelvmegőrzéssel, revitálizációval kapcsolatos kérdések megoldása előtt 

mindenképpen fel kell tárni a nyelvhasználók véleményét, elemezve azt. 

A vallásgyakorlat, a hosszú múltra visszatekintő intézmények és hagyományok mind 

fontos szerepet játszanak az identitás kérdésében. Tény, hogy „az identitás a valamivel való 

azonosulás a vonzások és taszítások fogalomkörébe tartozik. Ebből következően sokféle 

szempontból lehet vizsgálni, illetőleg többféle azonosulási lehetőség állítható a 

középpontba” (Zelliger 2008: 79). A kutatók hangsúlyozzák az identitással kapcsolatban 

azt, hogy összetevőkből, különböző elemekből áll. A szerzők egyik csoportja szerint ezek 
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az összetevők a különféle szerepek, amelyeket az egyes embernek élete során be kell 

töltenie (szimbolikus interakcionalisták), míg mások úgy gondolják, hogy az identitás 

különböző csoport-hovatartozásokból áll. Pataki (1998) szerint az identitáselemek öt 

csoportba sorolhatók: (1) antropológiai, (2) pozícionális, (3) társadalmi minősítési 

műveletek és beszédaktusok révén előállított, (4) ideologikus és (5) embléma-jellegűek. 

John Edwards (1985: 5–10) azt javasolja, hogy amikor az etnikai identitás fogalmáról, 

kérdéséről beszélünk, egyaránt figyelembe kell venni mind az objektív, mind a szubjektív 

tényezőket. A tudós szerint az objektív tényezők közé sorolhatóak a nyelv, a vallás és a 

közös történelmi sors. A szubjektív szempontokhoz az egységes származási mítosz, az 

értékek és a normák tartoznak. Az Edwards által felsorolt tényezőkön kívül az identitás 

kérdésében más tényezőket is figyelembe kell venni. Smith szerint az etnikai identitástudat 

a következő összetevőkből áll: 1) a nemzetiség elnevezése, 2) az egységes származás 

mítosza, 3) a közös emlékezet, közös történelmi sors (a történelmi hősök, események), 4) a 

közös kulturális részelemek (vallás, szokások, nyelv), 5) a részleges csoporton belüli 

összetartás (Smith 1991). Kutatásom során az identitást úgy tekintem, mint ami komplex és 

szituatív, azaz mindig az adott helyzettől függ, hogy mely elemei lesznek fontosak, mely 

elemei tűnnek hangsúlyosabbnak. 

Az udmurt identitásról már magam is végeztem kutatást (Shirobokova 2011), 

amelynek eredményeit fontosnak tartom itt bemutatni, mivel az összegzi az udmurt 

identitás sajátosságait. A kutatásaim folyamán 2009 februárjában fordultam az udmurt 

fiatalokhoz egy weboldalon azzal a kérdéssel, hogy Mi a legfőbb udmurt nemzeti identitást 

kifejező tényező számodra? Az összesen 90 válaszadó válaszai alapján egy diagramot 

készítettem. A válaszadók többsége városban élő udmurt volt. A falvakban élő fiatalok 

körében végzett kutatás eredményeit később az 5. fejezetben mutatom be (lásd az 5.4. fej.). 

A felmérés során a Levkovich és Min (1996) által kidolgozott tényezőket 

használtam: a nyelv, az értékek és a normák, a közös történelmi sors (hősök, történelmi 

események), vallás, az egységes szármázási mítosz, a közös egységes terület, nemzeti 

művészet, a nemzeti jellem. Ezen tényezők alapján megpróbálom feltárni, milyen 

állapotban van a fiatal udmurt generáció etnikai identitástudata. A szempontok sorát még 

egy összetevővel kiegészítem, ez pedig az egységes terület, azaz a nemzeti köztársaság, 

ami nagyon fontos a kis lélekszámú, kissebségben elő népcsoportoknak. 
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4. ábra. Az udmurt nemzeti identitást kifejező tényezők (2009-es felmérés alapján) 

 

Ahogy a 4. ábrából látszik, az udmurt fiataloknak minden előzetesen részletezett 

körülmény ellenére is a nyelv a legfontosabb tényező, a fiatalok 48%-a a nyelv tényezőt 

választotta. Úgy, ahogy a nép létét a nyelve határozza meg, az udmurt fiatalok számára is 

meghatározó az udmurt nyelvhez való viszonyuk. Kardinszkaya 2003 és 2004 között az 

udmurtok identitásának sajátosságait elemezte a tanulmányaiban és bemutatta az udmurtok 

véleményét az etnikai identitásról. Kardinskaya olyan tényezőket vesz figyelembe, mint a 

nemzeti karakter, származás, szülők, hagyományok, szokások, vallás, nyelv. A tudós azt 

hangsúlyozza, hogy az "udmurtság" fő jellemzője az udmurt nyelv, ami a legfontosabb az 

etnikai azonosításban, azonban sajnos évről évre veszít a fontosságából. Szerinte az udmurt 

nyelv most már olyan értéknek tekinthető, amely a történelmi múltban alakult ki, és a 

jelenben elértéktelenedett. A tudós adatközlőinek többsége pozitívan viszonyult az udmurt 

osztályok és iskolák indításának, nyitásának kérdéséhez, mert úgy véli, hogy a nemzeti 

nyelv kötelező attribútuma a nemzetiségnek (Kardinszkaya 2005: 103–104). Tehát a 

kialakuló nemzeti identitásnak mégis leggyakoribb szimbóluma úgy tűnik a nyelv. Bartha 

(2005: 60) szerint a nyelv egyik legfőbb funkciója, hogy lehetővé tegye az egyén számára 

az azonosulást egy társadalmi csoporttal, vagy épp az elhatárolódást tőle. A kisebbségek 

etnikai identitása és a kisebbségi közösségben zajló nyelvi folyamatok szoros kapcsolatban 

vannak egymással. Oroszország kis népei kutatóinak a véleményét tükrözi Iljin véleménye, 

aki szerint a nyelv határozza meg a nép létét. Ha nincs nyelv, nincs nép sem, ha kihal a 

nyelv, eltűnik a nép is (Iljin 1999: 107). 

Azonban a felmérésem azt is kimutatta, hogy bár az udmurtok körében is a nyelv az 

identitás legfontosabb tényezője, a lehetséges válaszok között az aránya mégis 50% alatt 

van. Néhány más tényező is nagy szerepet játszik az udmurt identitás hordozójaként. A 

második lényeges tényező az adatközlőim szerint a ’nemzeti jellem’, amit a 

megkérdezettek 14,1%-a választott. Mint látható az 4. ábrán, további fontos tényezők az 
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’értékek és normák’ (9%), a ’közös történelem’ és az ’egységes terület’ 8 %-kal mindkét 

esetben. Általában amikor identitásról szóló szakirodalmat olvasunk, észre lehet venni, 

hogy a vallás az identitás egyik legfontosabb kifejezője, a csoport-identitás egyik 

meghatározója. Zelliger (2008: 79) is kiemeli, hogy a moldvai csángók számára a legfőbb 

önazonosságot kifejező jel római katolikus vallásuk, ami még a magyar nyelv elvesztése 

esetén is megkülönböztető szerepű. Ami az udmurtokat illeti, az erőszakos 

kereszténységnek nagy szerepe volt az etnikai identitástudat gyengülésében. Egyrészt az 

udmurtok elveszítették fontos nemzeti hagyományaikat, másrészt nem tudtak teljes 

mértékben csatlakozni az ortodox hitvilághoz. És ahogy látjuk a felmérésemből (a 4. ábra), 

a fiatalok a vallást nem tartják az udmurt nép identitása kifejezőjének. 

Érdemes megemlíteni, hogy amikor még aktuális volt az identitással kapcsolatos 

szavazás, egy komolyabb vita alakult ki az udmurtul beszélő és nem beszélő fiatalok 

között. Azoknak, akik beszélik az anyanyelvüket, az identitás legfontosabb kritériuma 

maga a nyelv. Azt hangsúlyozták, hogy csak az udmurtul beszélő ember tudja megérteni a 

másik udmurtul beszélő embert, és anyanyelvtudás nélkül nem alakulhat ki, nem 

formálódhat a nemzeti karakter, jellem. Azt is kiemelték, hogy az udmurtul nem beszélő 

ember nem érti az udmurtul beszélő közösség értékeit. Az udmurtul nem beszélő udmurt 

fiatalok azt mondják, hogy a legfontosabb tényező a rokonszenv, az együttérzés a 

nemzetiség sorsa iránt. Ők azt is kiemelték, hogy manapság két paradoxont lehet 

észrevenni: 1. Az udmurt kultúra udmurtul beszélő emberek nélkül is létezhet. 2. Vannak 

olyan udmurtul beszélő udmurtok, akik részéről a nemzet sorsa iránti rokonszenv nem 

érezhető. Pusztay szerint „az oroszországi uráli népek nemzeti öntudatának alacsony foka, 

etnikai nihilizmusa a rájuk nehezedő folyamatos erkölcsi-pszichológiai nyomással, az 

erősebb jogának érvényesülésével, e népek történelmének meghamisításával, a 

hagyományos kultúra (hit, szokások) kipellengérezésével, az orosz nemzet hatásával 

magyarázható” (Pusztay 2006: 248–249). 

Manapság azonban mégis beszélhetünk arról, hogy az udmurtul beszélő fiatalok 

tényleg akarnak beszélni az anyanyelvükön, vitatkozni, és az általuk beszélt nyelv 

határozza meg politikai véleményüket és helyüket a társadalomban. És ez a tény valóban 

nagyon örvendes, mert ez által a mai udmurt fiatalok identitástudatának erősödéséről lehet 

beszélni. Ki kell emelni azonban, hogy más a helyzet a falvakban élő fiatalok esetében is, 

ezt később tárgyalom (lásd az 5. 4. fej.). 

Fishman azt állítja, hogy az etnikai identitásnak kétoldalú elismerésre van szüksége: 

belülről és kívülről. Az etnikai identitásszármázáson, kultúrán és értékrendszeren keresztül 

alakul ki (Fishman 1997: 327–343). Szerencsére az Oroszországban zajló változások révén 



63 
 

most már érezhető, hogy az oroszok másképpen értékelik a finnugor népeket, és ebben 

nem elhanyagolható a szerepe a magyaroknak és a finneknek, akik támogatják tehetséges 

fiatal finnugorokat, így az oroszoktól alkalmanként már lehet hallani, hogy nem is rossz 

tudni a kisebbségi nyelveket. Ha pedig már kívülről jön az elismerés, akkor ezek a külső 

impulzusok a belülről jövő megítélésre, azaz a finnugorok öntudatára is hatnak, ami 

reményt ad a kisebbségben lévő nyelveknek, népeknek presztízsük növekedésében. 

2.5. Az udmurt nyelv revitalizációs törekvései a 21. században 

Ma, a 21. század elején a következő nyelvfejlesztési, élénkítési, illetve 

nyelvmegerősítési programtípusokat lehet megkülönböztetni az udmurt kultúrában58. 

1. Az udmurt szókincs teremtése, az udmurt nyelvkorszerűsítés. 

2. Az udmurt nyelvű internet (lásd a 2.6. fej.). 

3. Az udmurt fiatalok aktivizálása. 

4. Az udmurt közösségi tudat megerősítése. 

A felsorolt irányzatok mind összefüggésben vannak egymással. 

Az udmurt nyelv korszerűsítésének fontossága már régóta aktuális az Udmurt 

Köztársaságban, hiszen annak ellenére, hogy az Udmurt Köztársaságon belül az udmurt 

nyelvnek államnyelvi státusza van (a 2001 óta), aminek értelmében az udmurt nyelv 

használható az államigazgatásban, az önkormányzati szervek működésében az orosz nyelv 

mellett, az udmurt nyelv használata még mindig nagyon korlátozott, hiszen hiányzik a 

megfelelő szókincs. 

A mai udmurt nyelv revitálizációs törekvései ennek értelmében főképpen az udmurt 

szókincs megteremtésére, bővítésére, az udmurt nyelv udmurtosítására irányulnak. Ezeket 

a folyamatokat még az 1980-as évek végén indították el nyelvészek, írók, újságírók. 1995-

ben létrejött az Udmurt Szaknyelvi és Helyesírási Bizottság 20 taggal, akik között 

elsősorban nyelvészek, újságírók, tanárok, szerkesztők vannak jelen. „A bizottság feladata, 

hogy udmurt (szak)kifejezéseket indítványozzon, illetve véleményezze a felbukkanó új 

szavakat, terjessze használatukat, kezdeményező szerepet vállaljon a helyesírási szabályok 

felülvizsgálatában, az udmurt helynevek használatában” (Salánki 2007: 63). A bizottság 

munkájának eredményeként 1998-ban megjelent az első olyan kiadvány, amely a bizottság 

által használni javasolt szavakat tartalmazza, 2008-ban pedig a második. Az első kiadvány 

szójegyzékében 374 orosz címszó szerepel, a másodikba körülbelül 600 udmurt címszó 

került, de ezek egy része még az első kiadványból származik (Bicset 1998, 2008). Ez 

                                                 
58részben minden oroszországi finnugor népre jellemző 
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valóban nagyon jó eredmény, ám ahogy Salánki (2007: 63) is észrevette, a kiadványban 

olyan szavak vannak, amelyeket továbbra sem ismernek az emberek, nem használják sem a 

jog, sem a közigazgatás területén. 2008-ban átdolgozásra és kiadásra került az 1983-ban 

megjelent udmurt-orosz szótár59. Az 1983-as szótár összesen 35.000 címszót tartalmazott 

(Szótár 1983). Az új, 2008-as udmurt-orosz szótár60 1254 példányban jelent meg és több 

mint 50.000 címszót tartalmaz. Az előzővel szemben a szótár magába foglal több újra 

felfedezett archaizmusokat, neologizmusokat, és olyan címszavakat, amelyek 

megtalálhatóak az újonnan felfedezett udmurt írásos forrásokban. Azonban mindenképpen 

hangsúlyozni kell, hogy a szótárba sok új szó nem került be, ami arra utal, hogy folytatni 

kell e szótár szókincsbővítését és előkészíteni a harmadik kiadását. Tervek szerint 2016-

ban meg fog jelenni az orosz-udmurt változata is. 

A hiányzó szókincs, az udmurt nyelv korlátozott használati köre, az iskolai 

anyanyelvi oktatás hiánya és a nyelvi norma rögzítetlensége mind szoros kapcsolatban áll, 

ezért ezekre a problémákra együttesen kell megoldást találni. Pusztay a korszerű 

terminológia létrehozását a nyelvek sokrétű használatának és megmaradásának zálogának 

nevezi (Pusztay 2009). A terminológia elsajátítása pedig az iskolai keretein belül kezdődik. 

„Az 1920-as években tízezres példányszámokban számos tankönyvet jelentettek meg 

udmurt nyelven. Az általános iskolai udmurt tankönyveket udmurt szerzők készítették, 5. 

osztálytól kezdődően pedig oroszból fordított tankönyveket használtak. Az udmurt nyelvű 

tankönyvek – a nyelv- és irodalomkönyvek kivételével – az ötvenes évek második felében 

gyakorlatilag eltűntek. A szovjet korban az utolsó matematikakönyv 1963-ban jelent meg, 

bár hivatalosan csak 1957-ig volt anyanyelven történő oktatás” (Salánki 2007: 39–40). 

A Collegium Fenno-Ugricum nevű intézmény keretein belül Pusztay János 

vezetésével 2008-ban nagy finnugor terminológiai projekt indult (Pusztay 2009), amelynek 

célja az anyanyelvi oktatás megindítása, tankönyvek finnugor nyelveken való kiadása, de 

mindezek megvalósításának első lépése a terminusok és azok meghatározásainak fordítása 

(fizika, kémia, informatika stb., 15 tantárgy). Ilyen munka 2010 októberében az Udmurt 

Köztársaságban is kezdetét vette. 

A hivatalos bizottságokon és az említett fenti projekten kívül óriási munka zajlik a 

fiatalok körében magánkezdeményezésre. 

A http://translated.by/ oldalon az udmurt fiatalok udmurtra fordítják az „Apocalypto” 

és az „Avatar” című hollywood-i filmeket. Ebben a weboldalban az a vonzó, hogy bárki 

                                                 
59Удмуртско-русский словарь: Около 35 000 слов / Под ред. В. М. Вахрушева. М.: Рус. яз., 1983. 592 с. 
60Удмуртско-русский словарь: Ок. 50 000 слов / РАН. УрО. Удм. ин-т ИЯЛ; Сост. Т.Р.Душенкова, А.В.Егоров, 
Л.М.Ившин, Л.Л.Карпова, Л.Е.Кириллова, О.В.Титова, А.А.Шибанов; Отв. редактор Л.Е.Кириллова. Ижевск, 
2008. 
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próbára teheti a saját udmurt nyelvtudását, és sokan nagyon szívesen fordítanak is. 

Meglehetősen nagy munkának lehet tekinteni a négynyelvű (angol-orosz-mari-udmurt), 

éppen készülőben lévő IT- szótárt61 is. 2011-tól kezdve már beszélhetünk az udmurt 

filmgyártásról is. Annak ellenére, hogy már létezik két udmurtnak nevezhető film: a 

Vetélytársak és az Alangaszar árnyéka62, ezek iránt nem volt nagy az érdeklődés. Azonban 

az új udmurt nyelvű „Узы-боры” („Uzi-bory” 63) című film, ami a lengyel és udmurt 

fiatalok magánkezdeményezésre készült el, óriási sikert elért mind az Udmurt Köztársaság 

fővárosában, mind a moszkvai udmurtok körében. Fejes László így mutatja be a filmet a 

www.nyest.hu oldalon: „Az előzetest elnézve úgy tűnik, hogy nem elkoptatott 

sztereotípiákkal találkozhatunk a filmben, hanem valódi udmurt tájon, valódi udmurt 

falvakban, valódi, udmurtul beszélő, de mai problémákkal küzdő emberek száguldoznak 

oldalkocsis Izs motorkerékpárjaikon” (Fejes 2011). 

Mindezen projektek eredményeképpen az udmurt nyelv szókincse feltöltődik olyan 

szókészlettel, amely korábban csak oroszul állt rendelkezésre. Azonban e felújítások 

mellett nagyon fontos kérdés a nyelvújítási szavak társadalmi elfogadottsága, ezt a 

továbbiakban elemezni fogom (lásd az 5.1. fej.). Ugyanakkor elöljáróban meg kell 

jegyezni azt is, hogy hiányzik a falvakban élő udmurtokkal való együttműködés, így az új 

szókészlet szűk körben marad. 

Ahogy fent is említettem, a városban élő fiatal udmurtok manapság nagyon aktívak, s 

aktivitásukat különböző projektek is segítik. Annak érdekében, hogy az ifjúságból ilyen 

aktivisták nőljenek fel, nagyon fontos már az iskolásakkal is együttműködni. Az Udmurt 

Köztársaságban ezt a feladatot az udmurt fiatalok érdekeit képviselő „Шунды” (’Nap’) 

nevű szervezet64 próbálja ellátni, amely összegyűjti az Udmurtia-szerte és a köztársaság 

határain kívül élő tehetséges udmurt fiatalokat. A szervezet 1992-ben alakult, azóta sok 

udmurt fiatal vett részt 1) a tehetséges udmurt gyerekek számára rendezett „Шундыкар” 

(’Napfészek’) című nyári táborokban, 2) a társadalmi mozgalmak fiatal vezetőinek szánt 

„Вамыш” (’Lépés’) elnevezésű oktatási projektben, 3) a fiatal udmurt családoknak 

rendezett programokon. Azok a fiatalok, akik most városban élnek és az udmurtság 

fennmaradását segítik, mind ezzel a szervezettel álltak/állnak kapcsolatban. A „Шунды” 

szervezetből kinőtt udmurt fiatalok továbbá az 1991-ben alakult az Udmurt Kenyes 

                                                 
61http://translated.by/you/anglo-russko-marijsko-udmurtskij-it-slovar/into-udm/trans/ 
62megnézhető az Interneten: http://vkontakte.ru/search?c[q] =ТЕнь Алангасара&c[section]= quick 
63Fejes László szerint „nem világos, hogy a film címe pontosan mire utal. Az uzi 'erdei szamócá'-t, a bori 'csattogó 
szamócá'-t jelent, együttes használatuk általánosan utal a szamócafélékre. A szamócagyűjtés fontos része az udmurt 
életnek, a szamócából főzött lekvár az egyik legfontosabb desszert és vitaminforrás a hagyományos udmurt konyhában. 
Az azonban az előzetesből nem derül ki, hogy kapcsolódik ez a filmhez” (forrás: http://www.nyest.hu/renhirek/uj-
udmurt-film-uzi-bori 2011.04.20) 
64http://shundy.udmkenesh.ru/ 
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szervezetbe is belépnek/beléphetnek, amely Udmurtia-szerte és a köztársaság határain 

kívül együttműködik a helyi önkormányzati szervezetekkel (bővebben Salánki ír a saját 

disszertációjában, lásd 2007: 45–46). Mindkét szervezet székhelye Izsevszkben van, és 

mindkét szervezet valóban fontos szereppel bír a városban élő udmurtok számára. 

2009-ben Moszkvában három fiatal udmurt létrehozta a МУШ (’MUS’) nevű 

ifjúsági szervezetet, amelynek célja a finnugorság, közelebbről az udmurtság 

korszerűsítésére forrás létrehozása és fejlesztése, az uráli népek nyelvének, kultúrájának és 

identitásának megőrzése és fejlesztése, az uráli nyelvek revitalizációjának a stratégiai 

feldolgozása. Ez a szervezet az udmurt nyelv terjsztésével foglalkozik az udmurt fiatalok 

körében, főleg a városokban. Kezdeményezésére jött létre az „Удмурт дунне” című fő 

udmurt napilap mellékleteként a Dart című ifjúsági újsági lap (melyről korábban is szó 

volt, lásd az 58 old.), ami havonta egyszer jelenik meg (és elektronikus változata is van), és 

aminek szerzői az udmurt fiatalok lehetnek, közülük bárki írhat fiatalokkal kapcsolatos 

témákról. 

Az udmurt közösségi tudat megerősítése mind az előbb említett társadalmi 

csatornákon keresztül, mind pedig az udmurtok fiatalok számára rendezett udmurt nyelvű 

diszkókon, karaoke estéken keresztül is történik, ahol a fiatal udmurt énekesek, DJ-k 

együttműködnek. Egyre aktuálisabbá válnak a fiatalok körében a költészeti estek. Ezek a 

nem-standard és nagyon érdekes lépések (bővebben lásd Vasiljeva–Voroncov 2008: 65–73) 

az udmurt nyelv helyzetének előremozdítását segítik különböző kommunikációs 

területeken, ugyanakkor az udmurtokat is összébb fogják. Az udmurt kultúra mára sokkal 

modernebb és nyitottabb szintre emelkedett, hiszen most beszélhetünk modern ifjúsági 

kultúráról, informális udmurt kultúráról, kortárs művészetről – olyan területekről, amelyek 

nem kapcsolódnak olyan mereven a hagyományos kultúrához. Az udmurt kultúra 

"fiatalabbá" válik, ami nagyon fontos, hiszen az ifjúság a jövő záloga. Remélhetőleg ez a 

fiatal udmurt kultúra az udmurt nép és nyelv megmentése, revitalizációja érdekében 

egészséges, egységes öntudatot alakít ki. 
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2.6. Az internet az udmurt társadalomban 

Az internet hatása életünkre és különösen a nyelvek fejlődésére, az emberek 

nyelvhasználatára egyre nagyobb (Pusztai 1999: 96, Bódi 2004: 9). Sokáig vitatkozhatunk 

az internet és az elektronikus kommunikációs gondolkodásunkra, kommunikációnkra vagy 

nyelvünkre gyakorolt pozitív vagy negatív hatásairól, de vitathatatlan az a tény, hogy ez a 

hatás egyre gyorsabban nő. 

Az internet fontossága miatt ebben a fejezetben szeretném bemutatni az udmurt 

nyelvű világháló jelenségeit. Lehetséges, hogy az adatok a publikálás pillanatában 

aktualitásukat vesztik, ez az internetes kutatások általános jellemzője. Az internetnek az 

udmurtok életében betöltött szerepével, illetve a gyakorolt hatásával kapcsolatban saját 

kutatást végeztem (Shirobokova 2011) és ennek eredményeit itt is bemutatom, de a 

jövőben bővebb, részletes kutatások szükségeltetnek ezen a téren is. 

Az internet lehet nagyon hasznos a kisebbségi nyelvek megőrzésében és életben 

tartásában. Egy kisebbségi nyelv jelenléte az elektronikus hálózaton a nyelvnek más 

státuszt, presztízst ad, így a beszélőket is használatra ösztönzi. 

Sajnos ma még az Udmurt Köztársaság falvaiban az internet léte, használata 

korlátozott. Következésképpen ma egy egészen más nyelvi helyzetet lehet látni a falvakban 

és városokban. Szükséges megemlíteni, hogy az udmurt nyelv revitalizációja az internet 

elterjedése révén jobban működik a városokban, különösen a fővárosban (Izsevszk), mint a 

falvakban. A városban élő udmurt közösségekben az emberek nagyobb érdeklődést 

mutatnak az udmurt kultúra és nyelv iránt, hiszen egyrészt, ahogy fent bemutattam, 

Izsevszkben sok kulturális rendezvényről lehet hallani, s azokon részt venni (bővebben 

lásd Salánki 2007: 44–46), másrészt kialakult egyfajta udmurt nemzeti internet, aminek 

segítségével meglehetősen népszerűvé válnak mindenféle kommunikációs műfajok az 

interneten, és az emberek a saját anyanyelvüket tudják használni. Tény, hogy a 

könyvkiadás működése nem annyira kedvező az Udmurt Köztársaságban, ehhez 

kapcsolódva sok kutató kiemeli, hogy az internet nagyon hasznos a kisebbségi nyelvek 

megőrzésében és életben tartásában, hiszen az interneten megfigyelhetjük azt, hogy eddig 

külön álló kommunikációs műfajok egyesülve, egymásba ágyazódva jelennek meg az 

interneten, így alkotva új műfajokat. Ezen új műfajok pedig vonzzák a kisebbségi nyelvek 

beszélőit is. 

Az udmurt nyelv virtuális tere úgy tűnik, hogy sikeresen bővül. A hagyományos 

tömegkommunikációs eszközöket egyesítve az udmurt nyelv már írott-képes-filmes-

szöveges műfajban létezik az interneten. Az internet terjedésével viszont a már meglévő, és 
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az új kezdeményezésre született alkotások (pl. a letölthető udmurt tananyag65, a 

szótárprogram66, az udmurt nyelvű rajzfilmek67) elérhetőségének biztonsága növekedett, 

mindemellett sokkal gyorsabban terjednek a kisebbségi világ hírei is. „Az információs 

társadalom újdonsága, hogy az ismeretek, a hírek eddig soha nem látott sebességgel és 

összetettséggel áramlanak, és ez a nyelvekben, a kommunikációban is változásokat indít 

el” (Bódi 2004: 17). Az internet legjelentősebb megnyilvánulásának az idejét Bódi az 

1990-es éveket említi, amikor a World Wide Web (www, „világméretű hálózat”) 

rendszerének a használatával lehetővé vált az internet világhálózatán belül a sokoldalú, 

képi, hangos, írásos formájú jelkomplexumok térbeli, időbeli korlátozás nélküli, élő 

továbbítása (Bódi 2004: 11–13). 

Az udmurt nyelv az internetre csak 2001-ben került fel. Napjainkban az udmurt 

nemzeti internet fejlődését négy szakaszra lehet bontani68. Amit ki kell emelni, az az, hogy 

az udmurt nemzeti internetre is jellemzők mindazok az internetes műfajok, amik a 

nemzetközi interneten megtalálhatóak: a honlapok, a vitafórumok, a csevegőfórumok és 

egyebek. 

Az első szakasz a 2001–2008 közötti éveket foglálja magába, amikor is lassan 

létrejöttek létre olyan projektek, amelyek többsége ugyan nem feltétlenül udmurt nyelvű 

volt, de az udmurt nyelvet és kultúrát mutatta be. Elsősorban a következő honlapok 

születtek: „Удмуртский язык”69 – ’Udmurt nyelv’, „Удмуртские стихи”70 – ’Udmurt 

versek’, „Удмуртская кухня”71 – ’Udmurt konyha’, „Удмурт портал”72 – ’Udmurt 

portál’, tudományos és információkat közlő portálok "Удмуртология"73 – "Udmurtológia", 

„Вся наша жизнь – игра” 74 – ’Az egész életünk – játék’. Az Udmurtológia fórumon 2004-

ben rögzítették az első orosz nyelvű, de az udmurt nyelv és kultúra téma köré 

csoportosított hozzászólásokat75. A 2005-ös évben jelentős előrelépés történt e téren, a 

Wikipédia enciklopédiának udmurt változata76 született és minden felhasználó tud saját 

anyagot beírni. Meglepő, hogy annak ellenére, hogy könnyű hozzáférés van biztosítva, az 

udmurt Wikipedia sem megfelelő fejlesztésekkel, sem megfelelő terjesztéssel nem bír, 

ahogy azt Salánki is hangsúlyozza, semmilyen kereskedelmi vagy egyéb gyakorlati 

                                                 
65http://narod.ru/disk/27202477000/Ganeev,Perevozchikov.rar.html 
66http://udm2rus.ru/ 
67Az udmurt nyelvű rajzfilmek ezen a címen találhatóak: http://vkontakte.ru/videos1353597 
68http://www.kazak-of-sky.ru/tag/udmurt-internet/page/2/ 
69http://home.udmnet.ru/udmurt_kyl 
70http://home.udmnet.ru/kylbur/ 
71http://udmkuhnia.ru/index.htm 
72http://udmurtportal.info/ 
73http://www.udmurtology.narod.ru/ 
74http://smchirkoff.narod.ru/ 
75http://udmurtology.ru/ 
76http://udm.wikipedia.org/ 
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szempontból hasznos információ nem olvasható udmurt nyelven (Salánki 2009: 66). 2005 

óta az udmurt Wikipediára összesen 1000 cikk került bejegyzésre. Külön kell említeni az 

udmurt fiatalok személyes honlapjait, amelyek elsőkként születtek meg udmurt nyelven: 

2005-ben a fiatal költőnőnek, Nadja Pchelovodovának77 a honlapja, majd 2006-ban Roman 

Romanové78. Helytálló Salánki (2007: 66) azon megjegyzése, mely szerint az interneten 

található egyéb udmurt nyelvű oldalak magánkezdeményezésre készültek és elsősorban 

kultúrával foglalkoznak. Bár a kis nyelveknek már ez is elég sokat jelent. 

2007-ben a napjainkban már jól ismert amerikai közösségi hálózat, a „Facebook” 

orosz változata, a Вконтакте (magyarul „Kapcsolatban”) oldalán udmurt fiatalok 

létrehozták az úgynevezett „Удмуртлык” 79 (magyarul „Udmurtság”) csoportot. A csoport 

szlogenje úgy hangzott, hogy „Быдэс дуннеысь удмуртъёс, ойдолэ огазеяськоме! 

Удмуртлык но удмурт кыл понна висисьёслэн огазеяськонзы”, ami azt jelenti, hogy 

„Világ udmurtjai, egyesüljetek! Az udmurtságért és az udmurt nyelvért aggódók/rajongók 

csoportja”. Most, 2010 tavaszán, ez így hangzik: „Быдэс дуннеысь удмуртъёслэн кусып 

возён интызы” (magyarul „A világ udmurtjainak  virtuális érintkezési helye”). Dyson is 

kiemeli, hogy az internet segítségével nagy távolságokból is hatékonyan 

kommunikálhatnak az emberek, ezért az interneten nagyon könnyen szerveződnek 

csoportok. (Dyson 1998: 93). Az „Udmurtság” csoport részévé bárki könnyen válhat. Ez a 

csoport a megalakulása óta nagyon népszerű, különösen az udmurt fiatalok használják 

nagyon aktívan, és ők nem félnek kifejezni véleményüket a nyilvánosság előtt sem 

kulturális és nyelvi témákkal kapcsolatos problémákról, sem pedig politikai 

vonatkozásban. A csoport szerepe ezen az oldalon nagyon jelentős, hiszen új lendületet 

adott az udmurt nyelvnek. Beszélhetünk az udmurt nyelv ’új aranykoráról’ is, hiszen a 

weboldalon látható, hogy az udmurt fiatalok élvezik, hogy a saját nyelvükön írnak. A 

kutatások szerint az interneten sok idegen kifejezés és nyelvi minta terjed, különösen a 

nyelvhasználatba áramlanak be nagy számban és viszonylag gyorsan az információs 

technológiával kapcsolatos amerikai angol kifejezések (Kiefer 1994: 632, Pusztai 1999: 96, 

Bódi 2004: 18). Ami az udmurt internetet illeti, az udmurt nyelv megújításában nagyon 

fontos teret képez. Az orosz Vkontakte már teljesen le van fordítva udmurtra (lásd 3. 

képet), ami azt jelenti, hogy teljesen kialakult az új szókincs. Egy idő után azoknál, akik az 

interternetet használják, új udmurt informatikai nyelvhasználatról beszélhetünk, ami azt 

tükrözheti, hogy az informatika révén megjelenő új jelenségek megnevezései folyamatosan 

beilleszkednek az udmurt nyelvhasználatba. 
                                                 
77http://nadimy.narod.ru/ 
78http://www.kazak-of-sky.ru/ 
79http://vkontakte.ru/club644235 
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3. kép. A Vkontakte.ru oroszul és udmurtul (forrás: www.vkontakte.ru) 

 

2007–2008 között más nagy jelentőségű honlapokat is létrehoztak, nevezetesen az 

udmurt nyelvű sajtótermékek elektronikus változatait: az „Удмурт дунне” (magyarul 

„Udmurt Világ”, 1915 óta létezik) című udmurt napilapét, amely hetente háromszor jelenik 

meg, és az „Инвожо” (’Invozho’) udmurt fiataloknak szánt folyóirat online kiadását. 

Az Udmurtlyk csoport megnyitásával az udmurt nemzeti internet egy új fejlődési 

szakaszába lépett (2007–2009). Ezzel a csoporttal könnyebb lett az udmurtokkal 

együttműködni, illetve azoknak, akik csak érdeklődnek az udmurt nyelv és kultúra iránt, 

elég sok anyag kezdett rendelkezésre állni. Kazakofsky szerint az Udmurtlyk egy hatékony 

online marketing eszközévé vált80. A kommunikáció korlátlan szabadsága miatt a 

kisebbségben élő finnugor népek, nevezetesen a fiatalok gyorsan alkalmazkodtak az 

Internethez és szabadon használják az anyanyelvüket. 

Az Udmurtlyk csoporttal párhuzamosan létrejöttek intellektuális közösségek, olyan 

csoportok, ahol sokkal tudományosabb témákra koncentrálnak, pl. a finnugor és szamojéd 

népeket együttesen bemutató honlap, az URALISTICA81 

A 2009-es év végén megkezdődött az udmurt bloggerek korszaka. Jelenleg a 

legnépszerűbbek következők: 

• http://daralileli.blogspot.com/ , http://dzsus-darali.livejournal.com/  
• http://yumshanpromo.blogspot.com  
• http://udm.tumblr.com  
• http://uralistica.ning.com/profiles/blog/list 
• http://kylkebit.blogspot.com 
• http://www.kazak-of-sky.ru 
Ki kell emelni, hogy ezek a blogok kétnyelvűek, így nemcsak az udmurtul tudók 

tudják követni az udmurtsággal kapcsolatos híreket, hanem csak oroszul tudók is. 2010 

                                                 
80http://www.kazak-of-sky.ru/analiticheskij-obzor-udm-internet-2.html 
81http://uralistica.ning.com 
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végétől kezdve az udmurt fiatalok a Twitter meghódításával is foglalkoznak. 

Annak ellenére, hogy az udmurt nyelv egyre inkább bátran teret nyer a világhálón, 

figyelembe kell venni az udmurt falvakat is, ahol még mindig nincs internet. Kubínyi Kata 

finnugor nyelvész már kommentálta ezt a helyzetet: „Az írásbeliség új formáinak 

(internetes fórumok, sms stb.) köszönhetően növekszik az udmurt városi fiatalság körében 

az anyanyelv használata, miközben e fórumok híján és az egyébként kedvezőtlen feltételek 

miatt a falusi fiatalok körében éppenséggel csökken. E megállapítások nyomán nagyon 

fontos volna, ha a nyelvtervezőkben, nyelvpolitikusokban is tudatosulna az, ami már 

legalább egy évtizede látható: a nyelvi revitalizáció egyetlen simának látszó útja a 

hétköznapi kommunikáció, különösen az elektronikus kommunikáció során használt 

írásbeliségtől vezet az irodalmi nyelvekig és terminológiákig, nem pedig fordítva” 

(http://renhirek.blogspot.com/2009_05_14_archive.html). 

A finnugor népek nemzetközi tanácsadó bizottságának tagja, a finnugor mozgalom 

aktivistája, az észt származású finnugor nyelvész Andres Heinapuu szerint internetet át 

kell, hogy adjuk az új finnugor generációnak, ezen kívül a következőket is felvázolja: 1) 

ma egyik nyelv sem lehet teljes értékű a World Wide Web rendszerben való jelenlét nélkül, 

a fiatalabb finnugor generáció számára pedig az internet az egyetlen és elsődleges eszköz a 

megfelelő információhoz való jutáshoz 2) a nyelvek működése az Interneten sokkal 

könnyebb és olcsóbb, mint más médiában. Ezért az internet különösen alkalmas a kis- és 

elszórtan élő nyelvi közösségek összefogására, a legtöbb finnugor nép pedig ilyen 

állapotban van ma 3) az a nyelv, amely nincs jelen az interneten, nem lehet presztízsnyelv 

sem (Heinapuu 2010). 
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2.7. Tanulságok 

Összegzésképpen elmondható, hogy a kétnyelvűségnek nem kevésbé lényegesek a 

nyelven kívüli következményei, amelyeket az értekezés e részében megpróbáltam 

bemutatni. Az Udmurt Köztársaság, az Oroszországi Föderáció egyik szubjektuma 2001 

óta saját nyelvtörvénnyel rendelkezik, amely alapján a Köztársaságban két hivatalos nyelv 

van: az udmurt és orosz nyelv. Bár a nyelvtörvény elfogadása óta 10 év eltelt, a papíron 

leírt jogszabályok részben nem érvényesülnek. A fentiekben az udmurt nyelv nyilvános 

használatának lehetőségét a következő területekre bontva mutattam meg: az oktatás, 

tudományos és közélet, könyvkiadás, sajtó és a világháló. 

Mivel a politikai és tudományos intézmények működése főleg Udmurtia fővárosában 

történik, ahol már jelentősebb az orosz lakosság, ezért ott az udmurt nyelv használata 

kevésbé érvényesül. Így az Udmurt Köztársaság Államtanácsának képviselőtestületében 

1994-1995-ben az udmurtok aránya 27,5% volt. 2010-2011-ben, annak ellenére, hogy a 

nyelvtörvény már 10 éve létezik, az udmurtok aránya még kevesebb lett, 11%-ra csökkent. 

A tudományban ki kell emelni azt, hogy vannak olyan erős alapok, mint az OTA Uráli 

részlege Történelmi, Nyelvi és Irodalmi Kutatóintézete, az Udmurt Állami Egyetem 

Udmurt Fakultása, amelyek munkája az udmurt nyelv fejlesztésére irányul. A 2007–2009-

ben olyan intézmények jöttek létre, mint a Humán Technológiák Finnugor Tudományos 

Oktatási Központja, többfunkciós Népek Barátságának Háza, amelyek új lendületet 

hoztak/hoznak az udmurt nyelv presztízsének emelésében, az udmurt nyelv státuszának az 

erősítésében. De hangsúlyozni kell azt a tényt, hogy maga az udmurt értelmiség még nem 

él az udmurt nyelv mindennapi használatával. 

Bár az udmurt könyvkiadás és sajtó/média működése még nagyon hiányosnak tűnik, 

az udmurt nyelvvel kapcsolatos revitalizációs törekvések az utóbbi években, amelyeket 

röviden a 2.6. fejezetben tekintettem át, reményt adnak, hogy az Udmurt Köztársaság 

nyelvi helyzete változni fog. Különös említést érdemel az, hogy az udmurt nyelvű 

internetes tartalom és az udmurt nyelvhasználati fórumok, intézmények interneten való 

megjelenése aktív nyelvhasználati színteret nyújthatnak mind a falvakban élőknek, mind az 

udmurtföldi környezettől távolabb élő udmurt nyelvközösségeknek is, így az internet 

hozzájárulhat az udmurt nyelv megőrzéséhez világszerte. 

Az elemzett és bemutatott, az Udmurt Köztársaság nyelvi helyzetével kapcsolatos 

nem (csak) nyelvi alapú tényezőket a társadalmi attitűdökre, a nemzeti identitásra 

gyakorolt hatásuk alapján két csoportra javaslom osztani: erősítő és gyengítő tényezőkre. 
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Az udmurtok identitástudatát erősítő tényezők: 

1. A 2001-ben elfogadott nyelvtörvény. 
2. A külföldi, ill. magyar kutatók érdeklődése az udmurt nép sorsa, nyelve iránt. 
3. Az Udmurt Köztársaságban tartott nemzetközi konferenciák, szemináriumok. 
4. Új, modern udmurt szókincs teremtése, terminológiai projektek, szótárak kiadása. 
5. Az udmurt nyelvű internet létrehozása. 
6. Az udmurt fiatalok aktivizálása, az ifjúsági szervezetek működése a városokban. 
7. A fiataloknak szánt projektek (diszkók, új ifjúsági újságok stb.) működése a 

városokban. 
 
Az udmurtok identitástudatát gyengítő tényezők: 

1. A törvény hiányos, csak papíron működik. 
2. A felcserélő szemlélet léte az oktatásban. 
3. A törvényhozási és a közigazgatási szférában dolgozó udmurtok minimális száma. 
4. Az udmurt értelmiség, kutatók maguk nem használják az udmurt nyelvet. 
5. Az Udmurt Állami Egyetem Udmurt Fakultásán az oktatásra, kutatási 

tevékénységre az orosz dominanciája jellemző. 
6. Az udmurt nyelvű könyv- és sajtótermékek kiadása, a média működése hiányos. 
7. A falvakban élő udmurtok (főleg a tanárok és fiatalok) közönyössége az udmurt 

nyelv és kultúra iránt. 
8. A falvakban élő udmurt fiatalok figyelmen kívül hagyása. 
9. Az udmurt nyelvű projektek többsége csak az udmurt fiatalok 

magánkezdeményezésre indul. 
 

Összegzésképpen elmondhatom, hogy jelenleg a gyengítő tényezők dominálnak, 

annak ellenére, hogy a nyelvtörvény már 10 éve létezik. A nyelvtörvény gyakorlati 

megválosítása nem működik, beszélhetünk a nyelvtörvény hatástalanságáról, az oktatásban 

az orosz dominánciája nyilvánvaló, az új, az udmurt közösség, illetve más népcsoportok 

felől is egyre nagyobb érdeklődést keltő udmurt projektek lényegében csak 

magánkezdeményezések, önfinanszírozás jellegűek. 
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3. A vizsgált községről és a vizsgálat módszereiről 

3.1. A község földrajzi elhelyezkedése 

Az általam vizsgált község a Muvyr  nevű falu Oroszországban, az Udmurt 

Köztársaság Sarkan járásában helyezkedik el. Sarkan járás az Udmurt Köztársaság keleti 

részén található. Határos az Udmurt Köztársaság Gyebjosz, Igra, Jaksur-Bogyja, Votkinszk 

járásaival, keleten pedig a Perm területtel (lásd a 4. térképet). 

4. térkép. Sarkan járás földrajzi fekvése az Udmurt Köztársaságon belül 
(forrás: http://udmurtiya.rtrn.ru/info.asp?view=1931) 
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Sarkan járás mint a területi-közigazgatási egység 1929-ben jött létre. Sarkan járás az 

Udmurt Köztársaság egyik legszebb helyén található. Ezért is a "Udmurt Svájc”-nak 

nevezik. Nagysága Párizs területével azonos. Területén összesen 90 falu és 15 

önkormányzati település található (lásd az 5. térképet). 

5. térkép. Sarkan járás településeinek a fekvése 
(forrás: http://shaer.ru/content/view/40/33/) 

 

 

A járás székhelye Sarkan település, 6600 fő lakosa van. A település 1838-ban faluból 

nagyközséggé vált. Mára Sarkan járás lakossága 22,5 ezer fő, közülük, ahogy az 5. ábra is 

mutatja, 83,1% udmurt, 5% orosz, 2 % tatár, 1 % pedig egyéb (csecsenek, grúzok, zsidók, 

komik, lengyelek). 

5. ábra. Sarkan járás lakosságának nemzetiség szerinti megoszlása 2010-ben (%) 
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Sarkan 88 km-re fekszik a köztársaság fővárosától, Izsevszktől, 30 km-re Votkinszk 

várostól, 1217 km-re Moszkvától. Sarkan járás területén nagy kőolajlelőhely található. 

Ezen kívül a terület mészkőben, agyagban, homokban és kavicsban gazdag. A járás 

gazdasága mezőgazdasági területként fejlődött. A gazdaságok a fő tevékenysége 

szarvasmarhatenyésztés és a gabonatermesztés. Ezen túlmenően fontos helyet foglal el a 

burgonya- és a lentermesztése is. Sarkan járás területén 40 általános és középiskola van, 

közülük egy bentlakásos iskola a fejlődési fogyatékkal élő gyermekek számára, 1 

sportiskola és 2 művészeti iskola, 23 óvoda, 3 kórház és 42 segélyhely található a 

falvakban, 1 speciális bentlakásos otthon pedig idősek számára működik. Kulturális 

létesítményei közül ki kell emelni a diákok művészeti házát, a művelődési házat, 33 klubot, 

20 könyvtárt, 3 múzeumot (2 helytörténeti, irodalmi múzeum és „Sarkan” Természeti Park) 

(forrás: http://www.dayudm.ru/udmurtia.php?r=9). 2007 óta Sarkan járás saját honlapjával 

rendelkezik, azon belül a járáshoz tartozó minden önkormányzat szerepel rajta, de az 

adatok nagyon hiányosak, hiába vannak feltöltve különféle táblázatok, ezek nincsenek 

kitöltve (forrás: http://sharkan.udmurt.ru/city/munic_pos/mo_muvyr/index.php). 

Sarkan járás 15 önkormányzata közül az egyik Muvyr önkormányzat, amely 

központja Muvyr, Sarkan nagytelepüléstől 25 km-re, Izsevszk fővárostól 80 km-re fekszik 

(lásd a 6. térképet). 

6. térkép. Muvyr önkormányzat földrajzi fekvése Sarkan járáson belül 
     (forrás: http://sharkan.udmurt.ru/city/munic_pos/mo_muvyr/territoriy/) 
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5. táblázat. „Muvyr”önkormányzati település szerkezete 

Települések száma összesen 8 
település elnevezései lélekszámok  
Muvyr falu 
Nizs Tyloj  
Szuron  
Vukogurt 
Kajszegurt  
Nizs Szuron 
Vuzs Pasur 
Vyl Pasur 

349 
91 
152 
61 
2 
9 
78 
122 

Foglalkoztatás  
az állami szektorban dolgozók 
a munkanélküliek 

96 
15 

szociális intézmények  
iskola 
középiskola Muvyr 
2 elemi iskola 
óvoda 
segélyhely 
művelődési ház 
könyvtár 

3 
106 diák 
11 diák 
20 gyerek 
4 
4 
1 

(forrás: http://sharkan.udmurt.ru/city/munic_pos/mo_muvyr/territoriy/ és 
http://www.udmgossovet.ru/samoupravlenie/regions/sharkanskiy/16.html) 

A „Muvyr” önkormányzathoz tartozó települések közül egyelőre csak Muvyr falut 

elemzem. 

3.2. A község történelme 

A község történelmének rendszeres és megbízható feldolgozásával nem 

rendelkezünk. Egy-két oldalas kéziratos dokumentumok vannak az iskolai múzeumban, 

ezeket a forrásokat használtam fel a dolgozatomban. 

Az első említések Muvyr  faluról 1770 táján jelentek meg. A falu első lakói, összesen 

három család, Ляльшур ’Ljaljsur’ falu melletti szomszéd faluból érkeztek. 1870 évben 

Muvyr faluban már 34 porta volt. A Muvyrhoz közel álló falvak mind udmurt falvak, csak 

egy, Сосновка ’Szosznovka’ (5 km-re van a Muvyr falutól), számít ma orosz községnek. 

Muvyrban az első háromosztályú iskolát 1912-ben nyitották meg, amely egyházi 

iskola volt. Az első tanár lelkész volt, az előbb említett orosz Szosznovkából (akkor még 

falu volt) járt át, ezután sokáig orosz anyanyelvű tanárok tanítottak. Az udmurt nyelvet 

mint tantárgyat csak 1919-ben vezették be. Az első három osztályt végezve, a Muvyrban 

élő gyerekek Szosznovkába jártak tanulni, ahol ma már a lakosság többsége csak oroszul 

beszél. 1990-ben Muvyr faluban új iskolát nyitottak, ahol hét szomszéd faluból származó 

gyerekek is tanulnak. A gyerekek mind udmurtok. Minden tantárgyat oroszul tanítanak, 
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kivéve az udmurt nyelvet és irodalmat. Az udmurt irodalomóra hetente kétszer, az udmurt 

nyelvóra háromszor. 

1970-ben megnyitották az első óvodát. 2009-ben az óvodát egyesítették az iskolával. 

1924-ben Muvyrban megalapították az első községi tanácsot, amelybe 3 falu 

tartozott. Az első kolhozt (kollektív gazdaság) a 30-as években hozták létre, a neve, 

„Доброволец” (’Önkéntes’, orosz) volt. 2003-ban a Muvyr faluban levő kolhozt másik 

négy kolhozzal egyesítették. Az igazgatás megváltozott, így a Muvyr falu kolhozában 

dolgozó emberek munka nélkül maradtak. 

1982-ben létrehozták az első állami boltot. 

Jelenleg a faluban biztosított munkalehetőségeken kívül (kereskedelem, iskola, 

óvoda, segélyhely) a 30-40 éves férfiak főleg Szibériában (több mint 1000 km 

távolságban) dolgoznak az olaj- és földgázmezőkön (egy hónapot dolgoznak, egy hónapot 

otthon tartózkodnak). 

A falu idegenforgalmi nevezetessége a 13. századi stílusú falu mása, ahol a 

kilencvenes években udmurt játékfilm készült. A címe „Алангасарлэн вужерез” 

(magyarul ’Alangaszár árnyéka’). A film udmurt legendák és mitikus történetek alapján 

született. 

3.3. A község lakossága82 

A faluközösség társadalmi rétegződése elsősorban a nemzetiség, az életkor, a nem és 

az iskolázottság szerint mutatható be, ezért a következőkben ezen adatok függvényében 

próbálom meg az adatközlőim társadalmi háttérét felvázolni. 

3.3.1. A lakosság nemzetiség szerinti megoszlása 

Muvyr falu 349 lélekszámú udmurt falu. 

Az 2002-es és az 2010-es demográfiai adatok (amelyeket a 6. táblázat mutat) 

összehasonlítása alapján mondható, hogy az említett időszakban 10%-kal (39 fő) csökkent 

a Muvyr lakossága, ami ilyen kis közösségben negatív változásnak tekinthető, hiszen ezzel 

együtt csökken az udmurt nyelvet beszélők száma. A csökkenés főleg a fiatalok városba 

költözésével történik, és ahogy későbbiekben látni fogjuk (lásd az 5.4. fej.) az átköltözött 

fiatalok körében nyelvvesztésről beszélhetünk. 

 Ahogy a 6. táblázatból látható, az etnikai hovatartozása szerint a falu udmurt. 2002 

és 2010 között az udmurtok csökkenése (11%-kal) mellett az oroszok száma 3 főre 

                                                 
82adatokat a helyi községi tanácstól kaptam e-mailen 13.01.2011. 
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növekedett. 

6. táblázat. Muvyr község lakosságának nemzetiség szerinti megoszlása 2002 és 
2010 éves népszámlálás adatai alapján (fő) (forrás: helyi önkormányzat) 

nemzetiség 2002 2010 

udmurtok 377 335 

oroszok 9 12 

tatárok 2 2 

összesen: 388 349 

3.3.2. A lakosság korcsoportok és nemek szerinti megoszlása 

Az életkor szerinti differenciálódás szerint Muvyr közösségre az jellemző, hogy több 

az aktív kereső (66%), mint a fiatalok (22%) és az idősek (12%), vagyis, ha Kiss Jenő 

egyetemi könyvében (1995: 163) felsorolt típusokat figyelembe vesszük, a község 

lakosainak életkorát tekintve „vitális” közösségről van szó, hiszen több a fiatal, mint az 

idős. 

6. ábra. A lakosság korcsoportok szerinti megoszlása a 2010. évben (%) 

 

 

A 7. táblázatból látszik, hogy a nők arányszáma magasabb (217 fő), mint a férfiaké 

(132 fő), tehát a nők a lakosság 62%-át teszik ki. 

7. táblázat. A lakosság nemek szerinti megoszlása a 2010-es évben (fő) 

Összesen Férfiak Nők 

349 132 217 
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3.3.3. A lakosság műveltség (iskolai végzettség) és foglalkozási csoportok szerinti 
megoszlása 

A lakosság iskolai végzettség szerinti megoszlását illetően a mai napon a lakosok 

között 42 főnek felsőfokú, 56 főnek pedig középfokú végzettsége van. 

Örvendetes, hogy a lakosság iskolázottságának a szintje emelkedő tendenciát mutat, 

a fiatalok számára is elég fontos a továbbtanulás (lásd a 7. ábrát). 

7. ábra. A felsőfokú képzésbe bekerült fiatalok száma (fő) 

 

3.4. A község intézményi háttere 

3.4.1. A közigazgatási rendszer 

Muvyr község a Muvyr önkormányzat székhelye. 2007-ben az önkormányzati 

választásokon képviselőtestületet választottak, élén a község polgármesterével. Azelőtt a 

község polgármesteri teendőit 15 évig változatlanul egy muvyri származású udmurt 

anyanyelvű és nemzetiségű nő látta el. A jelenlegi képviselőtestület tíz tagból áll, a 

megválasztott testület tagjai négy kivételével muvyri születésűek, mindegyik udmurt 

anyanyelvű és udmurt nemzetiségű. A községi hivatalban dolgozók szintén a község lakói, 

udmurt anyanyelvűek és nemzetiségűek. 

3.4.2. A község gazdasági, oktatási, szociális és kulturális ellátottsága 

A Muvyr község területén működő kolhoz további öt kolhozzal való egyesítése után 

a kolhoz központját másik faluba, 8 km-rel messzebb helyezték. A lakosok egy része, főleg 

a közgazdasági szakmával rendelkezők, minden nap oda járnak dolgozni. A lakosság egy 

része a Muvyr falu területén található állattenyésztő telepen dolgozik. A község területén 

kisvállalkozások is vannak: három üzletember jogi személyiségű vállalkozást működtet, 

egy személy egyéni vállalkozóként dolgozik. 
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A község területén egy 11 éves általános iskola és óvoda található. Jelenleg az 

óvodába 25 gyermek jár, az iskolában 100 gyerek tanul. E mellett Muvyrban 4 bolt és 1 

posta működik. A posta az a hely, ahol az idősek általában találkoznak, mert itt veszik fel a 

nyugdíjukat. A 2010. év végére az alábbi, 8. és 9. táblázatokban bemutatott újságokra és 

folyóiratokra történtek előfizetések. 

8. táblázat. A postán előfizetett orosz nyelvű sajtótermékek (2010)83 

Kiadványok Családok száma Fordítása 

Вестник 118 Hírnők 

1000 советов 30 1000 tanács 

Центр 15 Központ 

Комсомольская правда 11 Komsomol igazsága 

Аргументы и факты 10 Argumentumok és tények 

Российская газета 10 Orosz újság 

Здоровье 9 Egészség 

9. táblázat. A postán előfizetett udmurt nyelvű sajtótermékek (2010) 

Kiadványok Családok száma Fordítása 

Удмурт дунне 55 Udmurt világ 

Инвис 6 Horizont 

Кенеш 1 Tanács 

Ӟечбур 1 Jó napot! 

 

Tehát, ahogy a fenti táblázatokból is látjuk, sokkal több az orosz nyelvű rendelés. Az 

udmurt napilap „Удмурт дунне” (’Udmurt dunne’) hetente háromszor jelenik meg. 2009 

januárja óta online kiadása is van. Statisztikai adatok szerint 2010 végére Sarkan járásban 

összesen 550 fő fizet elő, ebből 55 fő Muvyr község lakosa. Az udmurt nyelvű „Инвис” 

(’Invisz’) régen külön újság volt, most a regionális orosz nyelvű „Вестник” (’Vesztnik’) 

újság melléklete, hetente egyszer jelenik meg, összesen 6 család fizeti elő. Az udmurt 

nyelvű, havonta megjelenő irodalmi folyóirat, a „Кенеш” (’Kenes’) udmurt szerzők és írók 

új munkáit tartalmazza. Erre a lapra csak egy család fizet elő. Az óvodás, általános iskolás 

korosztály számára van egy udmurt nyelvű, nagyon szép, színes folyóirat, a „Kизили” 

(’Kizili’) és egy kéthetente megjelenő lap, a „Ӟечбур!” (’Dzsecsbur!’). Ahogy a táblázatból 

látjuk, a „Ӟечбур!” lapot előfizetőként csak egy család kapja meg. 

                                                 
83 Muvyr község postáján dolgozóktól kapott adatok. 
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Napjainkban az oroszországi postákon találhatóak számítógépek, amelyeken elérhető 

az internet. Muvyr község postáján is két éve már minden lakó szerény összeg ellenében 

használhatja az internetet. Sajnos a falvakban az internet használatára minimális az igény. 

Ahogy a Muvyr postáján dolgozók is elmondták, két év alatt még senki nem fordult 

hozzájuk, hogy szeretne az interneten böngészni. 

Ami a szociális szférát illeti, a község területén egy orvosi rendelő található, ahol az 

orvosi személyzet három főből áll. 

A falu kulturális ellátottsága 2008-ban még nagyon rossz volt. 15 évig nem volt 

Művelődési ház, a lakosságnak nem volt lehetősége találkozásokra: 2009-ben nyílt meg 

végre. Mivel a községben működő csoportok főleg a kultúra köré szerveveződnek, így 

2009-ben megalakult a Muvyri Nyugdíjas Népdalkör, ami a helyi idősebb generáció tagjait 

fogja össze: különféle zenei fesztiválokon vesznek részt, színházlátogatásokat, 

előadásokat, kirándulásokat szerveznek. 

Muvyr község területén található egy könyvtár is. Sajnos a helyzete elég rossz, mert 

nincsenek új, érdekes könyvek, nem jutnak el ide az utóbbi időben kiadott udmurt könyvek 

sem. A könyvtáros szerint az emberek éppen az új könyvek hiánya miatt csak a modern 

orosz detektív jellegű regények iránt érdeklődnek. 

10. táblázat. A könyvtár könyvei (2010)84 

Összesen 3.834 db 

orosz nyelvűek  2.760 db 

udmurtságról szóló orosz nyelvűek 
            udmurt nyelvűek 

1074 db 
315 db 

Ahogy a 10. táblázatból látszik, az orosz nyelvű könyvek száma többszöröse az 

udmurt nyelvűeknek. Az udmurt nyelvű könyvek az összes könyv csupán 8%-át teszik ki, 

ami a közösség nyelvhasználatát negatívan befolyásoló tényezőnek tekinthető, később e 

tényező hatása az adatközlőim nyelvhasználati és nyelvválasztási szokásain megfigyelhető 

(lásd a 4.1.3.2. fej.). 

 

 

                                                 
84Muvyr község könyvtárában dolgozó könyvtárostól kapott adatok. 
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3.5. A vizsgálat és az adatközlők 

3.5.1. A vizsgálat tárgya és a kérdőívek összeállítása 

A szociolingvisztikai kutatások során nagyon fontos az objektivitás, ezért ahogy 

Wardhaugh (2005: 20) is kiemeli, a gyűjtésnek egyszerre adat- és elméletcentrikusnak kell 

lennie. 

Dolgozatom tárgya egy többféle szociolingvisztikai módszer segítségével végzett 

adatgyűjtésre épített, 189 fős mintán végzett kutatás. A dolgozatomban a Muvyr községben 

élő csak udmurt anyanyelvűek udmurt-orosz kétnyelvűségét vizsgáltam, ezen belül a 

csoport nyelvhasználati és nyelvválasztási szokásaikat, a kódváltás pragmatikai okait, a 

nyelvi és társadalmi attitűdjeiket, a nyelvtörvényre vonatkozó ismereteit, valamint a nyelv 

és az etnikai identitástudat kapcsolatát elemezve. Az adott közösség idősebb, középkorú és 

fiatalabb tagjainak nyelvhasználatát vetem össze. Az alábbi tényezők vizsgálatát tartottam 

elsődlegesnek: (1) az udmurt és orosz nyelv használatának színterei és lehetőségei, 

nyelvválasztási preferenciák, (2) a kódváltást kiváltó tényezők, (3) a beszélők 

nyelvjárásukkal,  udmurt irodalmi nyelvvel, kódváltással kapcsolatos attitűdjei, (4) a 

beszélők nyelvtörvényre vonatkozó ismeretei, valamint az udmurt és orosz nyelvről való 

vélekedései és ítéletei, (5) az udmurt fiatal nemzedék identitásának alakulása a 

nyelvhasználat és nyelvi attitűdök függvényben, (6) az előző vizsgálatok eredményeire 

épített nyelvtervezési stratégiák kidolgozása, melyek az udmurt nyelv falvakban való 

megtartására, presztízsének emelésére irányulnak. 

Tekintettel arra, hogy a nyelvi helyzet felmérése annál megbízhatóbb, minél többféle 

vizsgálati módszert alkalmaz a kutató, ezek a kérdések vizsgálódási módszereként 

különböző szociolingvisztikai módszereket igyekeztem alkalmazni. Az empirikus 

anyaggyűjtéssel, főképpen kérdőívek, résztvevő és passzív megfigyelés, kötetlen 

beszélgetések kombinálásával nyert adatokat statisztikai elemzéseken alapuló kvantitatív 

módszert alkalmazva dolgoztam fel. A kvantitatív módszer kiegészítéseként a kódváltással 

kapcsolatos kérdések feltérképezésére kvalitatív vizsgálatot is végeztem. A látszólagosidő-

vizsgálaton kívül valóságosidő-vizsgálatot (Trudgill 1997: 88) is megpróbáltam végezni, 

hogy az udmurt fiatalok nyelvének változását felmérjem. 

Tehát az adatgyűjtés során többféle módszer kombinálását alkalmaztam a minél 

megbízhatóbb eredmények érdekében. A terepmunka során elsősorban a kérdőíves 

felmérés módszerét alkalmaztam, összesen háromféle kérdőívet használtam. Ahogy azt 

korábban is kifejtettem, a nyelvhasználati-nyelvválasztási kérdéseket, illetve az 

attitűdkérdéseket tartalmazó kérdőívet Salánki Zsuzsannától (Salánki 2007) vettem. Az 
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identitástudatra vonatkozó kérdések összeállításához kétnyelvűségi kutatásokban 

alkalmazott kérdőíveket használtam fel (Bartha 1999, Borbély 2001). A nyelvtörvényre és 

a nyelvi mítoszokra vonatkozó kérdőívet magam állítottam össze.  

2005 és 2010 között terepmunka során különböző témakörökben több kérdőíves 

anyaggyűjtést is végeztem: 

2005: a község lakossága udmurt és orosz nyelvhasználati és nyelvválasztási 

szokásainak, illetve nyelvi attitűdjeinek vizsgálata a három generációs csoportban (fiatal, 

középkorú, idős) 189 adatközlő bevonásával (lásd a 4.1. fej., az 5.1. fej.); 

2007: kódváltással kapcsolatos felmérést végeztem: az adatközlők száma 10 fő volt. 

Az általam megszervezett első udmurt szociolingvisztikai expedíció keretein belül a 

beszélőközösség nyelvtörvényre vonatkozó ismereteit vizsgáltam 89 adatközlővel (lásd a 

4.2. fej., illetve az 5.2 fej.); 

2010: az elektronikus leveleken alapuló kódváltás vizsgálatában 1 adatközlő vett 

részt. A vizsgált beszélőközösség nyelvével kapcsolatos elképzeléseinek és megítéléseinek 

vizsgálatába a falu 60 tagját vontam be (lásd a 4.2. fej., illetve az 5.3. fej.); 

2005, 2010: a falu fiatal generációjának 20 tagját vontam be a fiatal nemzedék 

identitása alakulásának panelvizsgálatába nyelvhasználat és nyelvi attitűdök függvényben 

(lásd az 5.4. fej.). 

További forrást képeztek a kötetlen beszélgetések szövegfelvételeit tartalmazó 

hanganyagok, a résztvevő és passzív megfigyeléssel nyert adatok és a nem nyelvészeti 

céllal készült mai írott nyelvi források (elektronikus levelek, rövid üzenetek). E mellett 

sokszor kötetlen beszélgetést is folytattam. 

3.5.2. Az adatközlők bemutatása 

Az adatközlőket értelmezett minta alapján, életkor, nem, foglalkozás szerint 

választottam ki. Ennek megfelelően összesen 189 adatközlőt vonhattam be a vizsgálatba. 

Az általam választott beszélőközösség vizsgálatában a fő kritérium a kor szerinti 

megoszlás lett. A kor kritériumán kívül más specifikumokat (nem, végzettség stb.) nem 

határoztam meg fő szempontként, a kiválasztás főleg gyakorlati megfontolásokon alapult. 

Az életkort ugyancsak meghatározó demográfiai összetevőnek tartják a kétnyelvűség-

kutatók is, szerintük az életkor befolyásolja a nyelvek helyzetének és sorsának alakulását 

(Bartha 1993: 46, V. Borbély 1993: 82). 

Az alábbi ábrák segítségével mutatom be az adatközlők nem, iskolázottság és életkor 

szerinti tagozódását. 
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8. ábra. Az életkor szerinti tagozódás (N=189, fő) 

 

Ahogy az 8. ábrából látható, az adatközlőimet három nemzedékre (idősek, 

középkorúak, fiatalok) lebontva vizsgáltam. A fiatalok közé 30 év alattiakat soroltam, a 

középkorú osztályt a 31–55 év közöttiek, az idősebb generációt 56 év fölöttiek képviselik. 

Ennél a tagozódásnál elsőrendű szempont az volt, hogy az emberek 55 évesen nyugdíjba 

mennek és jórészt kevéssé mobilissá válnak, a középkorúak közé pedig azért a 31–55 

éveseket soroltam, mert közülük majdnem mindenki családos, stabil munkahellyel 

rendelkezik, nagyobb részük helyben vagy a szomszéd falvakban dolgozik, a község 30 

évesnél fiatalabb lakói egyrészt iskolások, másrészt munkaképes fiatalok, a járás 

központjában vagy városokban munkát vállalók. Az ábrán megfigyelhető, hogy a többi 

korosztállyal szemben az idősek száma (33 fő) jóval kevesebb, mert Muvyr közösségben 

kevesen vannak az idősek a magas halandóság miatt. 

Következő két ábra az adatközlőim nem és iskolázottság szerinti tagozódását mutatja 

be. Ahogy a 9. ábrából is látszik, a nemek szerinti megoszlásban a nők vannak többségben, 

mivel a községben is nagyobb arányban vannak. Iskolai végzettség tekintetében a 

kutatásomba legtöbben még iskolában vagy egyetemen tanulók (48%) kerültek be. 

9. ábra. A nem szerinti tagozódás (N=189, fő) 
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10. ábra. Az iskolázottság szerinti tagozódás (N=189, fő) 

 

A nyelvi változások vizsgalátában az utóbbi évtizedben a látszólagosidő-vizsgálaton 

kívül, amely „lejátszódásuk idején kísérli meg megfigyelni a változásokat és nem tényleges 

időben vizsgálja őket, hanem egy adott közösség idősebb és fiatalabb tagainak beszédét 

hasonlítja össze” (Trudgill 1997: 47) nagy szerepet kapnak az ún. longitudinális vagy 

követéses vizsgálatok. Ezek lehetnek trend- és panelvizsgálatok (lásd Borbély 2001a, 

Hegedűs 2005, Bodó 2007). Az adatközlőim esetén is a látszólagosidő-vizsgálaton kívül a 

panelvizsgálatot is végeztem, vagyis ugyanazon személyek különböző időszakból 

származó nyelvi adatainak az összevetését tartalmazó kutatásra (Borbély 2001a, P. 

Lakatos–T. Károlyi 2009) tettem szert. Ebben a panelvizsgálatban azok a fiatalok vettek 

részt, akik az első interjúkon (2005 évben) még iskolások voltak, Muvyr községben éltek. 

Mára mindannyian a városokban élnek, már 3-4 éve tanulnak, és csak a hétvégékre térnek 

vissza a szülői házba. 2010 decemberében megismételtem 5 évvel korábbi gyűjtésemet. 

Összesen 20 adatközlő vett részt a vizsgálatban, amely eredményeit az 5.4. fejezetben 

mutatom be. 

3.5.3. Az adatok rögzítése és eredmények bemutatása 

Az összegyűjtött anyagot először Microsoft Office Excel alkalmazás segítségével 

statisztikailag feldolgoztam, elemeztem, a feldogozott anyagot ábrákon és táblázatban is 

szemléltettem, majd értelmeztem a kapott adatokat. Az anyag egy részén (pl. a kódváltásra 

vonatkozón) kvalitatív vizsgálatot végeztem. A kérdőív kitöltése, illetve a kötetlen 

beszélgetések közben elhangzott, a téma szempontjából fontosnak talált szóbeli 

információkat a helyszínen lejegyeztem, majd táblázatokban foglaltam össze. A 

disszertációmban a kapott adatok értelmezése nemcsak statisztikai adatok fényében történt, 

hanem a közösség tagjaként 20 évnyi személyes tapasztalatom felhasználásával. 
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4. Az udmurt és orosz nyelvhasználata és nyelvválasztása a vizsgált 
beszélőközösségben 

A dolgozat előző részében részletesen igyekeztem felvázolni az adott közösség 

nyelvhasználatának nyelven kívüli tényezőit. Ebben a részben bemutatom a közösség 

nyelvhasználati és nyelvválasztási szokásait, amivel elsődleges célom: az adatközlők 

megnyilatkozásain keresztül megállapítani, a közösség különböző generációi között milyen 

eltérések fedezhetők fel a nyelvek használati körében, beszélhetünk-e nyelvcsere85 

folyamatról a fiatalok körében. 

Az alábbiakban a 2005-ös terepmunka során összegyűjtött 189 fős mintán vizsgálom 

meg a nyelvek kommunikációs megterheltségét az adott közösségben. Az udmurt 

beszélőközösség nyelvhasználati és nyelvválasztási sajátosságait a Lanstyák és Simon 

(2002) által kidolgozott színtér-együttesekben elemzem: 

1. Az adatközlők aktív “egyszemélyes” nyelvhasználata (aktív magánszféra), 

2. Az adatközlők passzív “egyszemélyes” nyelvhasználata (passzív magánszféra), 

3. Az adatközlők kisközösségi nyelvhasználata, 

4. Az adatközlők nyelvhasználata a kevésbé központosított nyilvános nyelvhasználati 

színtereken, 

5. Az adatközlők nyelvhasználata az erősebben központosított nyelvhasználati 

színtereken. 

Lanstyák és Simon (2002) szerint ebben az ötféle adatcsoportban, ill. nyelvhasználati 

színtér-együttesben/nyelvválasztási helyzetben eltérő mértékben érvényesül három nyelven 

kívüli tényező: szemé l y i  kon tex tus  (a társas együttcselekvés többi résztvevője, azaz 

az adatközlő beszélgetőtársai és az ún. meghallók) ,  a n ye l v i  és  t á r sada lm i 

kö rn yez e t  (a két nyelv szimbolikus és valóságos jelenléte az illető településen)  és  a 

po l i t i k a i  k on t ex tu s  ( j ogszabályok és más hatósági eszközök, ill. a hatósági 

nyomásgyakorlás).  Ezeket ötféle színtér-együtteseket következőképpen értelmezhető: 

1. Az adatközlők aktív “egyszemélyes” nyelvhasználata olyan nyelvi 

megnyilvánulásokat tartalmazza, amelyek létrejöttékor nem szükségesek beszédpartnerek. 

Ebbe a csoportba tartoznak legszemélyesebb nyelvhasználati színterek, mint pl. a 

gondolkodás, az álmodás nyelve (lásd a 4.1.3.1. fej.). 

2. Az adatközlők passzív “egyszemélyes” nyelvhasználata, úgynevezett passzív 

magánszférához olyan színterek tartoznak, ahol a nyelvhasználónak nem aktív, hanem 

                                                 
85A nyelvcsere az a folyamat, melynek során egy közösség a kétnyelvűség különböző fokozatain keresztül, több 
generáció alatt elhagyja eredeti nyelvét, és fokozatosan áttér egy másik nyelv használatára (Gal 1991, Borbély 2001b). 
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passzív szerepe van, pl. a Biblia, az újságok és a könyvek olvasásakor, illetve a magnó, 

televízió, rádió hallgatásakor (lásd a 4.1.3.2. fej.). 

3. Az adatközlők kisközösségi nyelvhasználatát érintő kérdéscsoport is az előzőhöz 

hasonlóan valamennyire személyes jellegű, hiszen a családtagokkal (a szülőkkel, 

házastárssal, gyerekekkel és testvérekkel), illetve a kisközösséggel való kommunikáció (az 

idősekkel, fiatalokkal, barátokkal, rokonokkal) során használt nyelvről van szó. De abban 

különböznek, hogy a kommunikáció kétoldalú, az adatközlő nyelvválasztása már 

beszédpartner függő. Az előző csoport színtereitől eltérően e színterek további fontos 

tulajdonsága, hogy bennük általában nem az adatközlő attitűdjei játsszak a fő szerepet 

(Lanstyák–Simon 2002). (lásd a 4.1.3.3. fej.). 

4. A kevésbé központosított nyilvános nyelvhasználati színterekhez olyan színterek 

tartoznak, amelyek részei a beszélőközösség mindennapjainak és nyilvános jellegűek (pl. a 

falusi posta, a falusi bolt). Azért kevésbé központosított színtereknek nevezzük, mert a 

központosítás, illetve a hatósági nyomás mértéke nem annyira nagy, a nyelvhasználók 

többnyire maguk is megválaszthatják, milyen nyelvet beszélnek. (lásd a 4.1.3.4. fej.). 

5. Az erősebben központosított nyelvhasználati színterek elnevezésű csoportban 

olyan színtereket elemeztem, amelyek részben az államigazgatáshoz (a községi tanácsnál), 

részben más központilag szervezett intézmények által meghatározott színhelyekhez 

tartoznak (a munkahelyen, a falusi orvosi rendelőben, a járás központjában használt 

nyelvek, hivatalos iratok nyelve) (lásd a 4.1.3.5. fej.). 

Úgy gondolom, hogy az általam vizsgált beszélőközösség nyelvhasználati és 

nyelvválasztási sajátosságait is ezeken a színtér-együtteseken lehet alaposabban elemezni, 

megállapítva mekkora szerepet játszhatnak a vizsgált beszélőközösség nyelvválasztásban 

külső, azaz a beszélő személyén kívüli tényezők. A magánszférában, azaz az első két 

nyelvhasználati színtér-együttes esetében a személyi kontextus nyomásgyakorlása csekély, 

a kisközösségi és a társadalmi szférára viszont (a harmadik, negyedik és ötödik színtér-

együttes) nagy a hatása. A nyelvi és társadalmi környezet, ahogy majd bemutatom, 

majdnem minden nyelvválasztási helyzetre hatással van az udmurtok esetében, de 

legerősebben a negyedik és ötödik csoportban érezhető a hatása. A politikai tényező a 

magánszférában és a kisközösségi szférában kevésbé jelentős hatással van a 

nyelvválasztásra, viszont a társadalmi szférákban igenis erős, pl. államigazgatásban, a 

gazdasági szférában, illetve a hivatalos udmurt írott nyelvben. 

A nyelvhasználatra vonatkozó adatokat kérdőíves kikérdezéssel gyűjtöttem össze. A 

kérdőívben hat válaszkategória volt választható. Ezek a válaszkategóriák segítenek abban, 

hogy pontosabban le tudjuk írni a vizsgált közösségre jellemző nyelvhasználatot, illetve 
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hogy a vizsgált közösség három generációját össze tudjuk hasonlítani. A nyelvválasztásra 

vonatkozó kérdőívet Salánki Zsuzsától (2007) vettem át, ezért a válaszkategóriák is 

hasonlóak, azzal az eltéréssel, hogy az adatok elemzésékor a válaszkategóriák sorrendjét 

másképpen rendeztem át. A válaszkategóriák többnyire (némi eltérésekkel) a következők 

voltak: 

(1) csak udmurtul  (удмурт сямен гинэ) 
(2) többnyire 

udmurtul  
(ӵемгес удмурт сямен) 

(3) mindkettőn  (кыкеныз ик) 
(4) keverten  (удмуртэн ӟуч «суро-пожо») 
(5) többnyire oroszul  (ӵемгес ӟуч сямен) 
(6) csak oroszul  (ӟуч сямен гинэ) 

 

Fontosnak tartom az egyes válaszkategóriák tartalmát feltárni, hiszen az 

anyaggyűjtés, továbbá a gyűjtött anyagom feldolgozása során azt tapasztaltam, hogy egyes 

vizsgálati témákban olyan válaszlehetőség, mint „csak udmurtul” és „többnyire udmurtul”, 

illetve „többnyire oroszul” és „csak oroszul”, felesleges, illetve az olyan válaszok, mint a 

„mindkettőn” és „keverten” az adatközlőimnek nem voltak egyértelműek. 

Először szólnék a válaszkategóriák sorrendjéről, ami sematikusan a következőképpen 

mutatható be (itt A az udmurt, B az orosz nyelv): 

A nyelv használata             A (és B) nyelv használata             A-B mindkét nyelv használata 

                  A+B keverten             B (és A) nyelv használata              B nyelv használata 

Ez a sematikusan ábrázolt nyelvhasználat-változás az adatközlőim három 

generációjának a nyelvhasználati és nyelvválasztási szokásain keresztül megfigyelhető az 

ábrák segítségével. 

A „ mindkettőn” válaszkategória nem mindig volt egyértelmű, és ha az adatközlőim 

be is jelölték ezt a választ, akkor sem lehet kideríteni, milyen arányban szerepel benne az 

orosz és udmurt nyelv. Úgy gondolom, hogy ezt a válaszkategóriát érdemes lett volna 

másképpen fogalmazni: „mindkettőn” helyett lehet, hogy az „oroszul és udmurtul egyenlő 

mértékben” válasz lett volna érthetőbb az adatközlőknek. 

Ami a „keverten” (udmurtul ’суро-пожо’) választ illeti, Salánki (2007: 92) szerint a 

két nyelv váltogatását jelenti, tehát az adatközlők különböző típusú kódváltásainak 

használatára vonatkozó válaszkategória. Annak ellenére, hogy akkor is, ha az adatközlők 

nem jelölik meg, hogy keverten beszélnek, a kódváltást bemutató példák (lásd a 4.2. fej.), 

illetve a saját tapasztalataim azt bizonyítják, hogy a két nyelv kevert használata 

kifejezetten gyakori ebben a beszélőközösségben. 
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A későbbiekben, amikor az ábrákon bemutatott adatokat leírom, egyes elemzéseknél 

összevonásokat alkalmazok, azaz a „csak udmurtul” és „többnyire udmurtul”, illetve „csak 

oroszul” és „többnyire oroszul” válaszokat egy közös „udmurtul” és „oroszul” 

kategóriákba összevonva mutatom be, mert néha elég nehéz külön-külön elemezni azokat. 

Az adatközlőim nyelvhasználati és nyelvválasztási szokásainak megfigyelésére, 

értelmezésére szolgálnak olyan adatok, mint az adatközlők által nemzetiség és anyanyelv 

választása, az adatközlők nyelvtudásának szubjektív önértékelése, az adatközlők 

nyelvelsajátításának színterei. Emellett vizsgálom azt is, hogy a közösség áltál használt 

nyelvek (orosz és udmurt) milyen funkciókat töltenek be. Fontosnak tartom annak 

megfigyelését is, hogy az írott és beszélt nyelvváltozat milyen módon tér el egymástól. Az 

általam vizsgált közösség nyelvhasználati és nyelvválasztási szokásai alapján 

megpróbálom megállapítani, milyen típusú kétnyelvűség jellemző erre a közösségre. 

A következőkben az adott közösségben élő udmurtok nyelvismeretéről önbevallásuk 

alapján beszélek. Hogy milyen az igazi tudásuk, eddig még nem volt kutatás tárgya, ezért a 

továbbiakban szükséges ilyen felmérést. Az Udmurt Köztársaságban 2004-ig élőnyelvi 

kutatások csak a nyelvjáráskutatásokon belül valósultak meg. 2005-ben vette kezdetét az 

udmurt nyelv mai állapotának a kutatása (egyelőre szakdolgozatok és egy-egy rövid 

tanulmány (Kondratyeva–Iljina 2008: 74–105) formájában) szociolingvisztikai 

aspektusban. 

4.1. A nyelvhasználat és a nyelvválasztás 

4.1.1. A nyelvi háttér 

A nyelvi háttér nagyon fontos a nyelvhasználat kutatásában, hiszen egyszerre 

fejez(het)i ki az egyén társadalmi és kulturális hovátartozását. A család nyelvének a háttere 

meghatározza az egyének nyelvválasztását. Az etnikai, kulturális és nyelvi hátterek 

feltérképezése segítségével jobban értjük egy beszélőközösség nyelvhasználatát és 

nyelvválasztását. Pintér (2004: 55) szerint a nyelvi háttér olyan adatokat tartalmaz, 

amelyek befolyásolására az adatközlőknek kevés lehetőségük van. Ennek az értelmében a 

nyelvi háttérhez a nemzetiséghez, az anyanyelvhez és az elvégzett iskola nyelvéhez 

kapcsolódó adatokat soroltam. A nemzetiség megválasztása, az anyanyelvi önmeghatározás 

akkor nehéz, ha maga a környezet vegyes, például továbbiakban a városban élő fiatalokon 

ezt bemutatjuk (lásd az 5.4. fej.). Az adatközlőim esetén a környezetet (a községet) teljesen 

udmurtnak lehet nevezni. Skutnabb-Kangas meghatározása szerint az anyanyelvet a 

származás és az azonosulás együttesen definiálják, tehát az a nyelv, amelyet az egyén 
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először tanult meg, és amellyel azonosul (Skutnabb-Kangas 1997:14). A vizsgálatom során 

az anyanyelvet úgy tekintem, mint az elsőként elsajátított nyelv, illetve az a nyelv, amellyel 

azonosul maga a beszélő. 

11. ábra. Milyen nemzetiségűnek tartja magát? 

                           (Terepadatok 2005, N=189, önbevallás szerint) 

 

A 189 fős minta válaszai alapján látható (a 11. ábra), hogy önbevallásuk szerint mind 

az idősek, mind a fiatalok udmurtnak tartják a nemzetiségüket. 

12. ábra. Mi az Ön anyanyelve? (Terepadatok 2005, N=189, önbevallás szerint) 

 

A 12. ábrán látható, hogy ahogy nemzetiségként, úgy anyanyelvként is az udmurtot 

jelölték meg az adatközlők. Mivel az adatközlők mind udmurtok, így érthető az eredmény. 

Tehát az adatközlőim mind anyanyelvnek, mind nemzetiségnek az ’udmurt’ választ 

jelölték meg, ugyanakkor mindkét nyelvnek, mind az udmurtnak, mind az orosznak elég 

fontos szerepe van az egyén életében, amit a későbbi anyagaimon látni fogunk. Annak 

ellenére, hogy az adatközlők udmurtnak vallják magukat, udmurt tanítási nyelvű iskolába86 

                                                 
86udmurt tanítási nyelvű  iskola alatt azt az iskolát értjük , ahol az udmurt nyelven és udmurt irodalmán kívül más  
tantárgyakat is udmurtul tanítanak. 
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kevesebbüknek volt lehetőségük járni. A Muvyr község általános iskolájának múzeumában 

található adatok szerint Muvyrban sokáig csak orosz tanárok dolgoztak, és csak 1919-ben 

vezették be az udmurt nyelvet mint tantárgyat. Az idős generáció még valamennyire részt 

vett az udmurt nyelvű oktatásban, de akkor is egyenlő mértékben volt használva az udmurt 

és orosz nyelv. A középkorú generáció az 5.–10. osztályokat a szomszédos orosz 

Szosznovkában tanulták, ahol a lakosság viszont csak oroszul volt/hajlandó beszélni. 1990-

ben új 11. osztályos iskola nyílt Muvyrban. Ahogy az Udmurt Köztársaság többi 

iskolájában, így ott is minden tantárgyat oroszul tanítanak, kivéve az udmurt nyelvet és 

irodalmat. Udmurt irodalomóra hetente kétszer, udmurt nyelvóra háromszor van. 

13. ábra Az elvégzett iskola nyelve (Terepadatok 2005, N=189, önbevallás szerint) 

 

A 13. ábrából látható, hogy az idősebb adatközlők egy kis részének (15%) módja volt 

még csak udmurtul tanulni, 85%-uk pedig mindkét nyelven tanult. A középkorúak 90%-a 

csak oroszul tanult. A fiatal válaszadók pedig csak oroszul tanultak/tanulnak. 

4.1.2. A nyelvelsajátítás és a nyelvtudás értékelése 

A nyelv megtanulása szorosan kapcsolódik a gyermeket körülvevő, az őt gondozó 

felnőtt személyek, az anya és a közvetlen társas környezet hozzá közel álló tagjaihoz. A 

nyelvi szocializáció a családban kezdődik el, a gyermek az őt körülvevő felnőttek és 

gondozó személyek mintái nyomán tanulja meg az első szavakat, mondatokat, nyelvtani 

szabályokat. A velük való interakció során sajátítja el az anyanyelvét (vö. Bernstein 1971: 

157–178, 1975: 393–431, Réger 1990, Ochs–Schieffelin 1995: 73–94, Bodó 2004). 

A következő, 14. számú ábrán látható, hogy az idős és középkorú generációval a 

szüleik csak udmurtul beszéltek, ami azzal magyarázható, hogy „a kétnyelvűség nem régi, 

megállapodott jelenség: a ma élő legidősebb generáció az első valóban kétnyelvű 
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generáció. A mai 60 évesnél idősebbek szülei még nem feltétlenül tudtak oroszul” (Salánki 

2009: 84). 

14. ábra Az adatközlők és szüleik közötti kommunikáció nyelve  
(Terepadatok 2005, N=189, önbevallás szerint) 

 

Ahogy a 14. ábrán látható, az idős és fiatal csoportok válaszai közt már jelentős a 

különbség. Az idősek 85%-ával a szülei kizárólagosan udmurtul beszéltek és nem volt 

olyan adatközlő közülük, aki azt jelölte volna meg, hogy a szülei oroszul beszéltek volna. 

A fiatalok körében, akiknek az 54%-ával a szülei csak udmurtul beszélnek, a válaszok már 

változatosabbak, mint az előző két csoport válaszai. Közülük 6%-nyian a „csak oroszul” 

választ jelölték meg, 3%-uk pedig arról nyilatkozott, hogy az egyik szülő udmurtul, a 

másik oroszul szól hozzá. A vizsgált generációk közötti válaszok alapján látható, hogy az 

életkor csökkenésével csökken az udmurt nyelv otthoni elsajátításának gyakorisága is. 

De a nyelvi szocializáció korántsem zárul le a gyermekkorban, hanem egész életen át 

tartó folyamatként értelmezhető (Garrett–Baquedano-López 2002: 339). Oroszországban a 

kisebbségi népek esetén napjainkban már szimmetrikus kétnyelvű szocializációról 

beszélhetünk, mivel az orosz elsajátítása a családban kezdődik és folyamatosan – iskolán, 

médián, hivatalnokon keresztül – kíséri az embert. A férfiak esetében a katonaságnak is 

nagy szerepe van az orosz nyelv elsajátításában, hiszen 18 évesen a fiúk az ország más 

területeire kerülnek (sokáig két éves volt, 2009-tól pedig egy éves a katonaság), az udmurt 

nyelv használatára kevés módjuk van. Az adatközlőim elmondása szerint voltak olyan 

helyzetek is, amikor a fiúk, hazatérve a kétéves katonaság után, sokáig csak oroszul voltak 

hajlandó megszólalni, beszélni. 
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15. ábra. Hol tanult oroszul / udmurtul? 

(Terepadatok 2005, N=189, önbevallás szerint) 

 

Az 15. ábrából látható, hogy minden generációnál otthon kezdődik az udmurt nyelv 

elsajátítása, az idősek 91%-a, a középkorúak 94%-a és a fiatalok 75%-a jelölte meg e 

színteret. Mivel régen az udmurt falvakban a gyerekek többségére a nagyszülők vigyáztak, 

így a válaszadók két csoportjának, az idősek esetén 9%-nak, a középkorúak 21%-ának az 

udmurt nyelv elsajátítása a nagyszülőktől is kezdődött, ami a fiatalokra már nem jellemző. 

Az iskolának is van szerepe az udmurt nyelv elsajátításában, hiszen ahogy Salánki is 

kiemeli, az iskola az irodalmi udmurt elsajátításának helyszíneként tölthet be jelentős 

szerepet a nyelvelsajátításban (Salánki 2007: 85). Az orosz nyelvelsajátítás helyeként 

viszont az idős és középkorú adatközlők több helyszínt is megjelöltek. Az idős adatközlők 

esetén a fő színterek az iskola (82%), a televízió nézés (33%), az óvoda (18%) és a 

katonaság (5%). A középkorú válaszadók ebben az esetben más gyerekektől (15%), az 

óvodában (15%) és a katonaságban (15%) sajátították el az orosz nyelvet. Szemben az 

előző 2 csoporttal, a fiataloknál már az orosz nyelv elsajátítása is otthon kezdődik. Az 

időseknek csak a 9%-a, a középkorúaknak 6%-a jelölte meg az otthont, a fiatalok esetén 

pedig már 73%-os az orosz nyelv otthon való elsajátítása. A családi körből a gyerekek az 

óvodába kerülnek, ahol csak az orosz nyelvet használják (lásd a 4.2. fej.). Ahhoz, hogy az 

első osztályba kerüljön a gyerek, elég komoly vizsgán kell átmennie, a vizsga nyelve pedig 

orosz. Így az iskolába a gyerekek már elég erős orosz nyelvtudással mennek. Azonban a 

fiatalok 45%-a mégis az iskolát is választotta az orosz nyelv elsajátításának helyeként, 

hiszen ahogy már a 2. fejezetben is írtam erről (lásd a 2.3.2. fej.), az iskolákban a felcserélő 

szemlélet szerint az orosz nagyon intenzív tanítása mellett az udmurt háttérbe szorul. 

A kérdőíves felmérésemben a lakosság nyelvtudására is rákérdeztem, hogy az 

adatközlők szubjektív önértékelés alapján milyen szinten beszélik az udmurt és az orosz 
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nyelvet. 

16. ábra. Az adatközlők udmurt nyelvtudása saját bevallásuk alapján 
(Terepadatok 2005, N=189, önbevallás szerint) 

 
Ahogy a 16. ábrából látszik, saját bevallása szerint a legtöbb idősebb (70%) és 

középkorú (72%) adatközlőm jól beszéli az udmurt nyelvet. A fiatalok esetében pedig „jó”-

nak 48%-a, „nagyon jó”-nak 23%-a értékeli a nyelvtudását, és 29%-uk úgy véli, hogy nem 

nagyon jól beszéli az udmurt nyelvet. A „nem nagyon jól” válasz valószínűleg arra 

vonatkozik, hogy az udmurtok nagyon kritikusan viszonyulnak ahhoz, hogy „keverten” 

beszélik a nyelvüket. Ezt Salánki is (2007: 119) kiemelte, mondva, hogy „az udmurtok 

körében is általánosnak tekinthető vélekedés, hogy ez a fajta nyelvhasználat nem szép, „a 

nyelvet szegényíti”. Annak ellenére, hogy az idősebb és középkorú válaszadók többsége az 

udmurt nyelvtudását jónak tartja, csak ezeknél a csoportoknál fordult elő az „egy kicsit” és 

a „nem beszélek” válaszok megjelölése. 

Sajnálatos módon 2005-ben az adatközlőim orosz nyelvtudására vonatkozó adatok 

nem lettek összegyűjtve, de a 2010-es kérdőívembe beírtam a kérdést. Ennek eredményeit 

a következő ábra mutatja be. 

17. ábra. Az adatközlők orosz nyelvtudása 
(Terepadatok 2010, N=189, önbevallás szerint) 
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A 17. ábrán látható, hogy az adatközlők válaszai az orosz nyelvtudásuk 

önértékelésében azt tükrözik, hogy az egyes nemzedékek között e tekintetben lényeges 

különbség van. Az adatközlőim igazi tudásukra vonatkozó adatok hiánya miatt csak 

feltételezhetem, hogy az idősebb generáció esetén a válaszok (90% „nem nagyon jól” és 

10% „egy kicsit”) a tényleges helyzetet mutatják be, hiszen a családon belül, a faluban a fő 

kommunikációs nyelvük az udmurt. A fiatal válaszadók esetén abban, hogy 84%-nyian a 

„nem nagyon jól” választ jelölték be, szerepet játszhat az iskola, a pedagógustársadalom, 

amelyek kulcsfontosságú szerepet töltenek be az udmurt és orosz nyelvek tanításában, 

értékelésében. Az egyik általam írott kisebb tanulmányban (Shirobokova 2008) már szóba 

hoztam, hogy a tanárok a gyerekeket arra biztatják az iskolában, hogy egymás között az 

órákon kívül is csak oroszul beszéljenek, ezt azzal indokolva, hogy az orosz nyelvtudásuk 

nem annyira magas, helytelen. Ilyen stigmatizálásnak a következménye, hogy a fiatalok 

84%-a „nem nagyon jól” válasszal, a középkorú generáció 87%-a „jól”-lal válaszolt. 

4.1.3. A nyelvhasználati színterek és a nyelvválasztás 

A kétnyelvű emberek minden kommunikációs helyzetben kiválasztanak egy nyelvet 

a rendelkezésükre álló nyelvi repertoárból az adott helyzetnek megfelelően. A vizsgálatom 

során a nyelvválasztást úgy tekintem, mint a beszélő azt a stratégiáját, amelynek során a 

helyzetnek megfelelően választ a rendelkezésére álló nyelvek/nyelvváltozatok közül saját 

verbális repertoárjából. Vizsgálatomban a nyelvválasztást úgy közelítem meg, mint a 

nyelvhasználat egyik kategóriája, hiszen a nyelvválasztási szokások nyelvhasználati 

színtereken nyilvánulnak meg. Kisebbségi helyzetben élő közösségek esetében az 

anyanyelv- és az államnyelvhasználat viszonyának felmérésére a nyelvhasználati színterek 

elemzésén keresztül közelíthető meg (Fishman 1965: 32–70). A nyelvválasztás 

szociolingvisztikai leírása Fishman fogalmából indul ki: „ki beszél, milyen nyelvet, kivel 

és mikor” (Fishman 1972: 15, idézi Lanstyák–Simon 2002). Elvi kiindulópontunk az, hogy 

a nyelvválasztás nem ötletszerű, hanem rendszerszerű, megvannak a maga föltárható 

törvényszerűségei, szabályai (vö. Fishman 1972: 244, idézi Lanstyák–Simon 2002). Ezek 

megismerése már csak azért is fontos, mert a nyelvválasztás két nyelv között, illetve egy 

nyelv különböző változatai közül társadalmi jellegű (vö. Gibbons 1987: 11–41) A 

nyelvhasználati színtér „a tipikus résztvevők, tipikus témák, az ezekhez kötődő tipikus 

helyszínek alapján próbálja modellálni egy beszélőközösség nyelvválasztási normáit” 

(Bartha 1999: 97). Ahogy az előbbiekben kiemeltem, az adatközlőim nyelvhasználati és 

nyelvválasztási szokásait Lanstyák és Simon (2002) által feldolgozott öt színtér-csoporton 

mutatom be. 
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4.1.3.1. Az adatközlők aktív „egyszemélyes” nyelvhasználata (aktív magánszféra) 

Az „egyszemélyes” nyelvhasználat színtereihez olyan színterek tartoznak, ahol a 

beszélő nyelvválasztását nem befolyásolhatja más beszédpartner, illetve nem kell 

tekintettel lenni más emberek nyelvtudására és nyelvi attitűdjeire. A spontán 

nyelvhasználat jellemző. A spontán beszédet Wacha az alábbi módon definiálja: „Ez annak 

a szövegnek és hangzásnak (akusztikumnak) az együttese, mely gondolataink születésekor 

vagy az agyban, a tudatban előre megfogalmazott gondolatok elmondásakor szólal meg. 

Más szóval: a gondolkodás és a szöveg megalkotása, a mondatok megkonstruálása (az 

akció) és elmondása (a produkció) szimultán folyamatban, egy időben zajlik le” (Wacha 

1974: 209). Ilyen szinkron tevékenységek közé, ezzel egyben az aktív nyelvi magánszféra 

körébe a gondolkodás, az álmodás, káromkodás nyelve, illetve a háziállatokhoz szólás 

tartozik. Hiszen ezek a nyelvi megnyilatkozások a legtermészetesebbek. Ehhez a színtér-

csoportjához az időkifejezést, számolást, számhasználat nyelvét is besorolhatjuk. Úgy 

tűnik, hogy az anyanyelv használatát itt semmi nem korlátozza, mert az államnyelv ezen a 

szinteken egészen kis százalékban jelenik meg. Azonban Lanstyák István és Simon 

Szabolcs felhívják arra is a figyelmet, hogy az időkifejezés, számolás, számhasználat 

nyelve sokszor „az iskoláztatás minyelvűségének” kérdése (Lanstyák–Simon 2002). Külön 

kell szólni az udmurtok káromkodásnyelvéről is. Az udmurt káromkodás lexikonja eddig 

az udmurt nyelvészetben nem volt kutatott kérdés, gyakorlatban az oroszból kölcsönzött 

szavakat használták az udmurt nyelvben, és használják ma is. A most zajló nyelvújítás 

során se foglalkoznak még ezzel, bár a fiatalok körében ez a téma már egyre gyakrabban 

szóba kerül87. A 18. ábra az adatközlők belső nyelvhasználatát, a gondolati szféra nyelveit 

mutatja be. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
87az interneten lehet olvasni a fiatalok gondolatait, ötleteit http://vkontakte.ru/topic-644235_23949753?offset=last#scroll 
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18. ábra. Az adatközlők „egyszemélyes” nyelvhasználatának értékelése (Terepadatok 
2005, N=189, önbevallás szerint) 

 

A 18. ábrán látható, hogy az idős és középkorú adatközlők egyszemélyes 

nyelvhasználatában az udmurt nyelv dominanciája jellemző, az idősebb és középkorú 

adatközlőim 70-79%-a gondolkodik, 64-82%-a álmodik kizárólagosan udmurt nyelven, a 

káromkodás esetén és a háziállatokkal történő kommunikáció során az orosz nyelv és az 

udmurt nyelv is említésére kerül. Az ábrákból kiolvasható, hogy a fiataloknál ezeken a 

színtereken a nyelvválasztás mindkét nyelvre kiterjed. Így a fiatalok 56%-a gondolkodik 

mindkét nyelven, és csak 23%-uk jelölte, hogy csak udmurtul. A karomkodásra a fiatal 

adatközlők több mint fele (67%) használja csak az orosz nyelvet, a két másik csoport (46-

61%) pedig inkább csak udmurtul szitkozódik. 

Az imádkozás és vallás nyelve szintén a nyelvi magánszférához tartozik. Annak 

ellenére, hogy az adatközlők templomban való nyelvhasználatát Lanstyák és Simon (2002) 

a kevésbé központosított nyilvános színtereknél mutatta be, az adatközlőim esetén mielőtt 

az imádkozás nyelvéről született vizsgálati eredményekről beszámolnék, mindenképpen 

szólni kell a vallás, templom szerepéről az udmurtok, illetve az általam vizsgált község 

életében. Így az adatközlőim templomban való nyelvhasználatát bemutató 19. ábrát az 

aktív nyelvi magánszférához sorolt színterek között mutatom be, mivel figyelembe kell 

venni a nyelvhasználati/nyelvválasztási stratégiák kialakulásának a körülményeit, 

lehetőségeit. 

Ahogy Salánki is kiemeli, a templomba járás nem tipikus az udmurtok számára, 

hiszen a hit gyakorlása a rendszerváltásig korlátozott volt. „Ez egyaránt vonatkozott az 

udmurtok hagyományos, pogány vallására és a pravoszláv vallásra is. Ennek 

következtében generációk nőttek fel valódi valláshoz kötődés nélkül. Hagyományosan 

egyébként a pravoszláv templom az orosz nyelv színtere volt elsősorban, a pogány 
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szertartásokhoz pedig kizárólag az udmurt nyelv kötődött. A jelenlegi helyzetet a vallás 

nélküliség illetve a pravoszláv vallás előtérbe kerülése jellemzi” (Salánki 2007: 68). 

A kétnyelvű kisebbségek esetében a nyelvészek szerint a vallás gyakorlásában 

funkcionál a legtovább a kisebbség anyanyelve (vö. Gal 1991, V. Borbély 1993: 85, Sándor 

Anna 2000: 132). A vallásnak akkor lehet pozitív szerepe a nyelvmegtartásban, ha saját 

nyelvén gyakorolja. Az udmurtok esetében az anyanyelv megtartása szempontjából, ha 

nem is negatív erővé, de – legalábbis adatközlőinket illetően – közömbös tényezővé vált. 

Mivel Oroszországra nem jellemző az, hogy templomok minden faluban lennének, 

általában csak a központi községben van, amely kb. 25-30 km-re fekszik a falvaktól, így az 

embereknek nincs lehetőségük bejárni a templomba. Salánki megjegyzi, hogy „a templomi 

nyelvhasználat kettőssége végső soron személyfüggő: ahol a pópa vagy a templomi 

segédszemélyzet tud udmurtul, ott az udmurtot is használják” (Salánki 2007: 105). Muvyr 

községben nincs templom, a lakosságnak vagy a járásközpontba (25 km-re fekszik 

Muvyrtól) kell mennie, ahol a templom egy csak oroszul beszélő pópa vezetése alatt áll, 

vagy a városokba, ahol szintén csak az orosz nyelv használható. 

19. ábra. Ha templomba megy, milyen nyelven beszél? 
(Terepadatok 2005, N=189, önbevallás szerint) 

 

Az adatközlőim válaszai alapján látható, hogy az idős generáció 21%-a nem jár 

templomba. A fiataloknál pedig csak 21%-ra jellemző, hogy jár. Azonban érdekes, hogy 

Muvyr község lakosai, ahogy az az anyaggyűjtés során kiderült, a gyerekeiket 

mindenképpen megkereszteltetik. 

Ha a templom nem is tipikus helyszín az adatközlőim számára, az imádkozás a 

mindennapi élet része az idős és középkorú adatközlőim válaszai alapján (lásd a 20 ábrát). 
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20. ábra. Az imádkozás nyelve  (Terepadatok 2005, N=189, önbevallás szerint) 

 

Az imádkozásra az idős és középkorú adatközlőim (45 és 30 %-uk) az udmurt 

nyelvet használják, bár ez másként van a templomi nyelvhasználatnál, ahol az idősek 40%-

a és középkorúak 48%-a (lásd 20. ábrát) csak oroszul beszél. A fiatalok 66%-a nem 

imádkozik, a maradék 34%-ból 22% oroszul, 9% mindkét nyelven és 3% udmurtul 

imádkozik. 

Úgy gondolom, hogy ha udmurt nyelvű misékre mennének az emberek, akkor 

erősebb lenne az az érzés, hogy ők együtt vannak, hogy nekik együtt kell működniük, ők 

egymáshoz tartoznak. Az együttérzés lenne fontos. Ahogy a fiatalok számára az internet 

nagy jelentőségű, főleg a kisebbségben élő fiataloknak (lásd a 2.6. fej.), úgy a másik 

korosztálynak ugyanígy fontos lenne vallás gyakorlása a saját nyelvükön. 

Az időkifejezés, számolás nyelve az óvodai és iskolai nyelvhasználatot tükrözi. A 

most zajló nyelvújítás révén a napok és a hónapok udmurt elnevezéseit már mind az 

újságokban, mind az udmurt médiában használják, udmurt naptárokat publikálnak, de még 

mindig, ahogy Salánki (2007: 112) is kiemeli, ez az írott-publicisztikai stílus. Saját 

tapasztalataim szerint a falusi iskolákban nem foglalkoznak az udmurt szókincsbővítéssel, 

ami a lenti ábrákon látható eredményekre vezet. 
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21. ábra. Az időkifejezés nyelve (Terepadatok 2005, N=189, önbevallás szerint) 

 

A 21. ábrán látható, hogy az udmurt nyelvű elnevezések háttérbe vannak szorulva. A 

fiatalok csak és kizárólag oroszul használják az időkifejezés ezen szavait. Az idős és 

középkorú generáció többségénél is magas arányú (61-70%) az orosz nyelv használati 

aránya. Azok, akik a „mindkettő” válaszlehetőséget jelölték (az idősek 12%-a, a 

középkorúak 27%-a), mondták, hogy az udmurt újságokban most már mindig két nyelven 

írják az elnevezéseket, így ők is probálják megtanulni, használni valamennyire. 

A születési évek, egyéb évszámok, időpontok, telefonszámok, pénz és közlekedési 

eszközök számának megnevezését is az óvoda és iskola befolyásolja. Tehát a 

nyelvhasználat ezen a színtéren az iskoláztatás kérdése. A Muvyr községben található 

óvoda teljes mértékben az orosz programmal működik, ami azt jelenti, hogy az óvoda nem 

használja/oktatja az udmurt nyelvet. 

22. ábra. A számhasználat nyelve (Terepadatok 2005, N=189, önbevallás szerint) 

 

A 22. ábra mutatja, hogy a fiatalok többsége (88-96%) a számokat többnyire csak 

oroszul használja. Az idősek és a középkorúak esetén meg kell jegyeznem, hogy annak 
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ellenére, hogy ez a két csoport a „csak udmurtul”, és a „többnyire udmurtul” válaszokat 

jelölte be, az interjúk során arra figyeltem fel, hogy csak oroszul mondják a számokat! Az 

időkifejezés esetén az idősebb válaszadók 55%-a azt jelölte be, hogy csak udmurtul 

használja ezeket a kifejezéseket. 

Tehát a kapott eredmények azt mutatják meg, hogy az adatközlőim egyszemélyes 

nyelvhasználata is részben a szocializációs folyamat (az iskoláztatás) eredményeként 

alakul ki. 

4.1.3.2. Az adatközlők aktív „egyszemélyes” nyelvhasználata (passzív magánszféra) 

Passzív nyelvi magánszféra alatt a „nyelvi befogadást” érti Pintér, ide olyan színterek 

sorolhatóak, „amelyeken a nyelvhasználó passzív befogadóként és nem aktív alkotóként 

vesz részt” (Pintér 2008: 54). Olyan színterek tartoznak ide például, mint a néma olvasás 

(pl Biblia, újság, könyv olvasása). 

Az eredmények bemutatása előtt mindenképpen figyelembe kell venni a nyelvi és 

társadalmi környezet tényezőit. Az olvasás nyelve mint a másodlagos nyelvi szocializáció 

színhelye egyrészt az iskolai nyelvhasználat hatása alatt áll, másrészt nyilván kisebb a 

választék az udmurt folyóiratokból, s az udmurt nyelvű könyvállomány is bizonyára 

szegényes a falusi könyvtárban. Bár az iskolában az udmurt irodalom tantárgyként (hetente 

2 óra) szerepel, az udmurtok akkor sem szoktak hozzá udmurt nyelvű szövegek 

olvasásához. 

Nehezebb helyzetben vannak az udmurtok a vallásos irodalommal, hiszen ehhez nem 

egyszerű hozzájutni. Az utóbbi években új fordításban jelentek meg a Четвероевангелие 

’Az evangéliumok’ (1992)88, Новый Завет  ’Újszövetség’ (1997)89, Детская Библия 

’Gyermekbiblia’ (2001)90, Библейские рассказы ’Bibliai történetek’ (2003)91. Ennek 

ellenére a könyvek terjesztése egyszerűen nem működik, az adatközlőim nem is tudtak 

ezekről. 

 

 

 

                                                 
88
Ӟеч Ивор [Четвероевангелие] / переводчик протодиакон Михаил Атаманов; богословский редактор Марья 

Картано. Стокгольм–Хельсинки, 1992. 275 с. 
89
Выль Сӥзён [Новый Завет] / переводчик протодиакон Михаил Атаманов; богословский редактор Марья 

Картано. Стокгольм–Хельсинки, 1997. 773 с. 
90
Нылпиослы Библия [Детская Библия] / переводчик протодиакон Михаил Атаманов; богословский редактор 

Марья Картано. Хельсинки–Стокгольм, 2001. 542 с. 
91
Библиысь веросъёс [Библейские рассказы] / переводчик протодиакон Михаил Атаманов; богословский редактор 

Марья Картано. Хельсинки, 2003. 120 с. 
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23. ábra. A bibliaolvasás nyelve (Terepadatok 2005, N=189, önbevallás szerint) 

 

A 23. ábrából látszik, hogy a bibliaolvasás többnyire csak az idősebb (88%) és 

középkorú (72%) csoportra jellemző. Adatközlőim közül mindössze 4 idős és 3 középkorú 

asszony, valamint 2 férfi nyilatkozott úgy, hogy bár nem minden nap, de alkalmanként 

olvas udmurt nyelvű Bibliát, valamennyire megpróbál az istennel udmurt nyelven is 

kapcsolatot tartani. A többi adatközlőm, aki alkalmanként olvas is Bibliát, mind oroszul 

olvassa, és azt mondta, hogy még nem is tudott az udmurt nyelvű vallásos tartalmú 

könyvek létezéséről, így az idősek 67%-a, a középkorúak 66%-a csak oroszul olvassa 

ezeket. 

Salánki szerint a pravoszláv vallásnak továbbra sincs szerepe az udmurt nyelv 

használatában, a viszonylag nagy példányszámban kiadott vallásos tartalmú könyvek 

ellenére sem (Salánki 2007: 106). 

Ami az adatközlőim olvasmányainak és a médiafogyasztásának a nyelvhasználati 

szokásait illeti, először is a nyelven kívüli tényezőket kell figyelembe venni. A 3. 

fejezetben Muvyr község bemutatásakor azt bemutattam, mennyi ember fizeti elő az 

udmurt újságokat és folyóiratokat. Ezeket az adatokat még egyszer bemutatom, hogy 

teljesebb képet adjak a passzív nyelvi magánszférához tartozó színterekről. 

11. táblázat. A muvyri postán előfizetett udmurt nyelvű sajtótermékek (2010) 

A sajtótermék neve Megrendelt példányszám Fordítása 
Удмурт дунне 55 Udmurt világ 

Инвис 6 Horizont 

Кенеш 1 Tanács 

Ӟечбур 1 Jó napot! 
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A passzív nyelvi magánszférához a filmek, a szórakoztató műsorok, az időjárás 

jelentés is sorolható, de jelen munkában nem részleteztem ezeket, mert elég kevés udmurt 

műsor van. 

24. ábra. Média, kultúra (Terepadatok 2005, N=189, önbevallás szerint) 

 

A 24. ábrán látható, hogy az idős és középkorú generációra inkább a mindkét nyelven 

való média nyomon követése jellemző, a fiatalok az orosz nyelvet jelölték meg a 

televíziónézés (92%), a radióhallgatás (97%) és a folyóiratok olvasása, újságolvasás (63-

72%) elsődleges nyelveként, ami érthető, hiszen egyrészt az udmurt nyelvű programok, 

könyvek, újságok száma elég csekély, másrészt ha vannak is, tematikailag sokszor nem 

felelnek a mai modern társadalom igényeinek, ezért a fiatalok nem nézik, nem olvassák 

azokat. Ahogy a 12. táblázat is mutatja, a községben található könyvtár ellatottsága sem 

megfelelő szintű (bővebben lásd a 3.4.2. fej.), ami hatással van az adatközlőim 

nyelvválasztási szokására abban, hogy milyen nyelven olvassák a könyveket. 

12. táblázat. A muvyri könyvtár könyvei (2010) 

Összesen 3.834 db 
orosz nyelvűek  2.760 db 

udmurtságról szóló orosz nyelvűek 
          ebből udmurt nyelvűek 

1074 db 
315 db 
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25. ábra. A könyvolvasás nyelve (Terepadatok 2005, N=189, önbevallás szerint) 

 
A 25. ábrán látható, hogy mindhárom generáció többségére a többnyire vagy csak 

orosz nyelven való olvasás jellemző. Mindkét nyelven nagyon kevesen olvasnak (a fiatalok 

18%-a, a középkorúak 29%-a és az idősebbek 27%-a), de azok, akik olvasnak udmurt 

nyelven, általában az iskolások (akiknek kötelezően kell olvasniuk) és a tanárok. 

Az 24. és 25. ábrán bemutatott adatok arra utalnak, hogy az udmurt nyelv mint az 

olvasás nyelve kiszorult a nyelvhasználatból. Ezt természetesen befolyásolja egyrészt az 

iskola nyelve, másrészt az udmurt könyvkiadás működése, amiről a 2. fejezetben 

részletesebben írtam (lásd a 2.3.3. fej.). 

4.1.3.3. Az adatközlők kisközösségi nyelvhasználata 

A kisközösségi színterekhez tartózó szituációk, mint az előzők, személyes jellegűek. 

De ebben az esetben a nyelvválasztás már a beszédpartnertől függő, azaz „kétoldalú 

kommunikációról van szó, ahol a személyi kontextusnak erős a hatása, mivel figyelembe 

kell venni a beszélgetőtárs(ak) nyelvi attitűdjét, a társadalmi konvenciókat. Bár 

magánjellegű nyelvhasználatról van szó, általában nem az adatközlő attitűdjei játsszák a fő 

szerepet” (Lanstyák–Simon 2002). 

26. ábra. A családtagokkal való kommunikáció nyelve 
(Terepadatok 2005, N=189, önbevallás szerint) 
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A 26. ábrából megállapítható, hogy két generációnál az udmurt nyelv még domináns 

a családon belül, az idősek és középkorúak a szülőkkel (67–85%), házastársakkal (56–

64%), gyerekekkel (49–69%) és testvérekkel (53–58%) udmurtul beszéltek/beszélnek. A 

fiatal adatközlők esetén a szülőkkel és a testvérekkel való kommunikációban pedig 52-

65%-nyi az udmurt nyelv használata. Viszont a gyerekeikkel való kapcsolattartásban 26%-

ukra már mindkét nyelv használata jellemző. Az eredmények alapján mondható, hogy az 

udmurt nyelv a családban látszik kiteljesedni igazán. Használatát itt semmi nem 

korlátozza. 

Az adatközlőimnél arra is választ kerestem, hogy melyik nyelvet használják 

gyakrabban az idősekkel, fiatalokkal, barátokkal és a rokonokkal való mindennapi 

érintkezésben (lásd a 27. ábrát). 

27. ábra A kisközösséggel való kommunikáció nyelve 
(Terepadatok 2005, N=189, önbevallás szerint) 

 

A 27. ábrából látszik, hogy az idősek és a középkorúak többsége a jelzett 

beszédpartnereivel leggyakrabban udmurtul beszél. Mindkét csoportnál a rokonokkal (57–

67%), a barátokkal (61–85%) és az idősekkel (72–76%) való kommunikációban az udmurt 

nyelvhasználata dominál, bár a középkorú adatközlőim esetén már kisebb az arány, mert 

egyre gyakoribb a mindkét nyelvhasználata. A fiataloknál az „idősek”-kel (60%) és a 

„rokonok”-kal (43%) való beszédkor az udmurt nyelv a leggyakrabban használt nyelv, 

illetve 35–36%-os a kevert nyelv használata. A fiatalokkal és a barátokkal történő 

beszédben az udmurt és az orosz, bár egyenlő mértékben látszik érvényesülni, sajnos az 

idősebb és a középkorú generációval összehasonlítva mondható, hogy a fiatal 

adatközlőimnél lassan elkezdődik a nyelvcsere folyamata, az oroszok felé közeledés már 

észrevehető. 

A következő, 28. ábra az adatközlők magánlevelezésének és sms írásának 

nyelvválasztási szokásait mutatja be, bár ezeket az adatokat nem lehet egyértelműen 
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magyarázni, hiszen tudni kell a címzetteket. Előre kell szólni arról is, hogy az sms írás 

mint nyelvhasználati színtér 2005-ben Muvyr községben sem az idősek és középkorúak, 

sem a fiatalok körében nem volt gyakori, mivel a mobiltelefonok akkoriban még nagyon 

ritkák voltak a falvakban. 

28. ábra. Az adatközlők magánlevél- és sms írásának nyelve  
(Terepadatok 2005, N=189, önbevallás szerint) 

 

Az idős generáció saját bevallása szerint nem szokott leveleket írni, mobiltelefont se 

használ, így az új írásos forma (sms írása) rájuk nem jellemző. Ahogy a 28. ábrából 

megfigyelhető, a középkorú adatközlők többségére (97%) sem jellemző az sms írása, de 

azok, akik használnak mobiltelefont, sms-t csak oroszul küldenek (3%), a magánlevelezés 

nyelve pedig „kevert” nyelv (3%). A fiatalok magánlevelezésében és sms írásában 

egyértelműen az orosz nyelv áll hangsúlyos helyzetben. Így 60-71%-ban dominál itt az 

orosz nyelv használata. A fiataloknak csak 25%-a használja mindkét nyelvet a 

levelezésben. 

A kisközösségi nyelvhasználat színtereként jelölöm meg az adatközlőim 

nyelvhasználati szokásait csak oroszul tudók jelenlétében is. „A kisebbségi és többségi, az 

udmurt és az orosz nyelvhez való viszonyt jól jellemzi, hogy mit választanak a beszélők, 

amikor a beszélgetőpartnerek között jelen van az úgymond mindenki által ismert többségi 

nyelv egy-két beszélője is, pontosabban olyan beszélő, aki csak oroszul ért” (Salánki 2007: 

121). A nyelvhasználat szempontjából ez a szituáció nagyon érdekes, mivel sokszor 

előfordul, hogy csak azért beszélnek udmurt nyelven, hogy az oroszok vagy más nyelven 

beszélő emberek meg ne értsék őket. 
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29. ábra. Nyelvhasználat csak oroszul tudók jelenlétében  
(Terepadatok 2005, N=189, önbevallás szerint) 

 

A 29. ábra mutatja meg, hogy az idős adatközlők 36%-a csak udmurt nyelven beszél 

csak oroszul tudó jelenlétében. A középkorúaknál már 10%-kal kisebb ez az arány, mint az 

előző kategóriában, a fiatalok többsége pedig csak oroszul (49%) vagy mindkét nyelven 

(34%) beszél ilyen esetekben. A fiatalok az elmondottak alapján akkor használjak mindkét 

nyelvet, illetve az udmurtot, ha azt akarják, hogy a másik ne értse őket. 

30. ábra. Titkos nyelv (Terepadatok 2005, N=189, önbevallás szerint) 

 

A 30. ábrán látszik, hogy a megkérdezettek közül a fiatalok 98%-ánál az udmurt 

nyelv leggyakrabban titkos nyelv szerepét tölti be. 

4.1.3.4. Az adatközlők nyelvhasználata a kevésbé központosított nyilvános színtereken 

A kevésbé központosított nyilvános színterekhez olyan nyelvhasználati színtereket 

soroltam, „amelyek ugyan nyilvánosak, mégis inkább az emberek mindennapi életéhez 

kötődnek (templom, kultúregyesület, bolt, vendéglő, sport). Ezek nem tartoznak 

közvetlenül az állami szférához, központosítottságuk mértéke amúgy is csekély. Bár az 

érintett intézmények alkalmazottait kötelezhetik állami jogszabályok vagy a szervezet 

vezetősége által kibocsátott rendelkezések ilyen vagy olyan nyelvhasználatra, a hatósági 

kényszer rendszerint nem túl erős és kifejezett (Lanstyák–Simon 2002). A színterek közül 
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bemutatom nyelvhasználati szempontból fontos helyszíneket: falusi postát és boltokat, 

amelyek valamilyen módon az adatközlők mindennapi életének részei. 

A muvyri postahivatal alkalmazottai kivétel nélkül udmurt anyanyelvűek, helyi 

lakosok. Az egyik a postai ügyintézéssel foglalkozik, másik pedig a napi sajtó és a 

küldemények kézbesítését végzi. A kézbesítő a lakossággal a kézbesítettek anyanyelvén 

érintkezik, a postai ügyintézésben szintén az udmurt nyelv a domináns, de amikor írott 

dokumentumokról van szó, akkor az iratok kitöltése és az erről való beszélgetés oroszul 

folyik. A boltokban az eladók mind udmurt anyanyelvűek, így a kiszolgálás udmurt 

nyelven folyik, idegen vevő esetében pedig a vevő által választott nyelven. A község 

kulturális eseményei (iskolai mulatságok, bálok, emléknapok, folklór-rendezvények) 

kizárólagosan orosz nyelven szerveződnek, mivel a főszervező orosz anyanyelvű. Az 

adatközlőim nyelvválasztását ezeken a színtereken egyértelműen meghatározza, hogy a 

beszélőnek van-e lehetősége az anyanyelve használatára. 

31. ábra. Az adatközlők nyelvhasználata a kevésbé központosított nyilvános színtereken 
(Terepadatok 2005, N=189, önbevallás szerint) 

 

A 31. ábrán látható, hogy az idősek és középkorúak között az udmurt nyelvhasználati 

aránya elég magas (61-85%-os). A fiatalok válaszaiból látható, hogy mindkét nyelv 

előtérbe kerül, 42%-uk a falusi boltban, 57%-uk a falusi postán udmurtul beszél, a csak 

oroszul beszélők száma sokkal több az előző két csoporttal összehasonlítva. Ugyanis az 

előző két generációnál az orosz nyelv használata minimális és főleg a „mindkettőn” 

formában érvényesül, míg a fiatal adatközlőim 14-17%-a a „csak oroszul” választ jelölte 

meg. 

A következő, 32. számú ábra azt mutatja, milyen nyelv a domináns, amikor az 

adatközlők a politikáról, hírekről beszélnek a falubeliekkel. Itt fontos megismételni, hogy a 

sajtótermékek, a TV, a rádió műsorai jórészt orosz nyelvűek. 
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32. ábra. Ön milyen nyelven beszél politikáról, a hírekről a faluban élő emberekkel? 
(Terepadatok 2005, N=189, önbevallás szerint) 

 

A 32. ábrán látható, hogy a középkorúak és az idősek több mint fele (70-73%-os 

arányban) keverten beszél ilyen témákról, a 30 év alattiak nyelvhasználatára vonatkozóan 

látható, hogy senki nem beszél ezekről a témákról csak udmurtul, az e generációba tartozó 

adatközlők 44%-a az orosz nyelvet használja erre a célra. Nyilvánvaló, hogy az ilyen 

témákról való udmurt társalgás vizsgálatát rögzített anyag birtokában érdemes megtenni, 

amit a jövőben tervezek elvégezni. 

A 31. és 32. ábrákból jól lehet látni, hogy a közterületek nyelve mégis több esetben 

udmurt vagy kevert nyelv. Ez azzal magyarázható, hogy a közterületeken maguk a 

falubeliek dolgoznak, ami lehetővé teszi az udmurt nyelv használatát. 

4.1.3.5. Az adatközlők nyelvhasználata az erősebben központosított nyilvános színtereken 

Ebbe a csoportba az államigazgatáshoz kapcsolódó színtereket soroltam (a községi 

tanács), és szintén központilag szervezett intézmények által meghatározott színtereket, ill. 

nyelvválasztási helyzeteket (járás központja, munkahely, orvos). „Itt olyan színterekről, ill. 

nyelvválasztási helyzetekről van szó, amelyeket vagy egyáltalán nem tudnak elkerülni az 

adatközlők, vagy nagyon nehezen, s gyakorlatilag nincs választási lehetőségük, vagy csak 

nagyon korlátozott, ill. nagyon nagy áldozatot kellene hozni az esetleges nyelvileg 

megfelelőbb helyzet eléréséért. Itt is vannak átmeneti esetek, pl. a munkahelyre nem 

annyira jellemző, hogy “erősebben központosított”, viszont mint olyan színtér, amely 

egzisztenciális kényszert jelent a beszélő számára nagyon is ebbe a csoportba illik” 

(Lanstyák–Simon 2002). 

Muvyrban egy orvosi rendelő működik, a rendelés udmurt és orosz nyelven folyik, 

mivel az orvosi teendőket egy orosz és egy udmurt nemzetiségű és anyanyelvű doktornő 

látják el. Az orosz doktornő 35 évvel ezelőtt városból került Muvyrba, de már jól beszél 

udmurtul, így az ellátás, hogy a doktornő oroszul vagy udmurtul beszél-e, a látogatók, 
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páciensek nyelvválasztásának függvénye. 

33. ábra. Az adatközlők nyelvhasználata hivatalos színtereken 
(Terepadatok 2005, N=189, önbevallás szerint) 

 

Az idős és középkorú adatközlőim a jelzett színtereken, ahogy a 33. ábrán is látszik, 

udmurtul leggyakrabban a munkahelyen (az idősek 73%-a, a középkorúak 75%-a), a 

községi tanácsnál (az idősek 89%-a, a középkorúak 76%-a) és a faluban található orvosi 

rendelőben (az idősek 76%-a, a középkorúak 78%-a) beszélnek. Az orosz nyelv használata 

dominál a járás központjában, az idősebb adatközlőim 30%-a csak az orosz nyelvet 

használja, a közékorúak esetén ez az arány 24%-kal magasabb (54%). A színterek ilyen 

megoszlása azzal magyarázható, hogy a járás központja orosz település, ezért a faluból 

érkező személynek kevés lehetősége van a nyelvválasztásra, a községi tanács és a orvosi 

rendelő Muvyrban található, így a dolgozók udmurtul értenek és beszélnek is, az 

adatközlőim többségének a munkahelye a községben van. A fiatalok esetén pedig azok a 

fiatalok, akik már dolgoznak, igyekeznek más nagyobb szomszéd településeken vagy 

városokban dolgozni, sokan a járás központjába utaznak minden nap a munka miatt, ezért a 

fiatal adatközlők 28%-a munkahelyén az orosz nyelvet használja. Az egyéb színtereken a 

fiatalok válaszai elég változatosak, az előző két generációval szemben a fiatalok 

kevesebben jelölték meg a „csak udmurtul” választ, e színtereken keverten, mindkét 

nyelven beszélnek. 

Annak ellenére, hogy a nyelvtörvény szerint az Udmurt Köztársaságnak két 

hiavatalos nyelve van, és ennek értelmében mindkét nyelv használható az 

államigazgatásban, a hivatalos iratok csak oroszul léteznek. 
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34. ábra. Hivatalos iratok nyelve (Terepadatok 2005, N=189, önbevallás szerint) 

 

A 34. ábrán látható, hogy az adatközlőimnek az orosz nyelven kívül nincs más 

választási lehetőségük. 

 4.2. A nyelvhasználat a kódváltás mintáján 

A kétnyelvűségből adódóan, ahogy már előbb is említettem, a kétnyelvűek általában 

mindkét nyelvi repertoárjukat használják a mindennapos érintkezésben. Ahol igencsak 

hosszú ideje él együtt az udmurt és az orosz lakosság, ott milyen képet mutatnak a 

nyelvek?  Milyen nyelvi jelenségekről beszélhetünk olyan közösségekben, ahol a 

nyelvválasztási lehetőségek korlátozottabbak?  Ezekre szeretnék válaszolni a dolgozatom e 

részében. Az előző alfejezetekben (lásd a 4.1. fej.) az adatközlőim nyelvhasználati és 

nyelvválasztási szokásait elemeztem az önbevallásuk alapján, de hogy milyen a tényleges 

nyelvi képe ezeknek a szokásoknak, azt részben a kódváltásra vonatkozó kutatásom 

mutatja be. Hiszen akár tudatosan, akár véletlenül váltogatják az adatközlőim a két nyelvet 

a diskurzus során, annak pragmatikai okai vannak. 

Szociolingvisztikai aspektusból az udmurt-orosz kódváltással még alig foglalkoztak. 

Az egész udmurt nyelvi rendszert érintő orosz-udmurt kétnyelvűség hatása főleg a 

szókölcsönzéseket tárgyaló munkákban volt eddig elemezve (Csúcs 1970, 1972, 1990b, 

2002, Kelmakov 1965, 2003, Naszibullin 1999, Tarakanov 1982, 1993). Az udmurt-orosz 

interferenciát kutató szakirodalom közé lehet sorolni Jasina (1984), Pozdeeva (1987) 

tanulmányait. Most egy fiatal udmurt kutató kezdte az udmurt-orosz kódváltás nyelvtani 

jellemzőit vizsgálni szociolingvisztikai megközelítésben (Csusjalova 2010). 

A legáltalánosabb meghatározások szerint a kódváltást két vagy több nyelv váltakozó 

használataként definiálják ugyanazon megnyilatkozáson vagy diskurzuson belül (Poplack 
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1980: 583, Grosjean 1982: 145, idézi Bartha (1999: 119), Navracsics 2000, Nikolov 2000, 

Borbély 2001b). Lanstyák szerint (2000: 158) “a kódvált(ogat)ás olyan beszédmód, 

melyben egyetlen diskurzuson92 belül egynél több nyelvnek (tágabb értelemben 

nyelvváltozatnak) van aktív szerepe”. 

Sokszor az oroszországi szakirodalomban negatívan viszonyulnak a kódváltáshoz, és 

maguk az adatközlőim is, akik ilyen módon beszélnek, kritikával illetik saját magukat 

(bővebben lásd az 5.1. fej.). Salánki is szembesült ezzel  saját kutatásai során: „A két nyelv 

kevert használatát a beszélők maguk tökéletlen nyelvtudásnak, nyelvi lustaságnak 

tulajdonítják – akik váltogatják a két nyelvet, tulajdonképpen nem teljesen kompetensek az 

udmurtban. Többen megjegyezték, hogy ha mondanivalója van az embernek, mondja egy 

nyelven” (Salánki 2007: 119). Gafaranga erre a következőképpen próbál választ adni: 

„mindenki azt hiszi, hogy a kódváltás „durva keverék”, ami igen valószínűen következik a 

társadalomban a nyelvről élő képzetből a diglosszia szempontjából” (Gafaranga 2007: 

282). 

A disszertációmban az udmurt-orosz kódváltás pragmatikai jellemzőit vizsgálom93. 

Az általam tervezett és elkészített felvételek során elsősorban arra kerestem a választ, 

hogyan váltják az adott közösségben a kódokat, melyek a kódváltás esetenkénti indítékai. 

Az adatközlőim beszélgetéseinek a témáját és annak a körülményeit figyelembe véve a 

kétnyelvű, azaz az udmurt-orosz nyelvű beszédmód mögött rejtőző szándékokat és 

funkciókat elemzem. Auer (1984: 2). szerint a kódváltás nem csupán nyelvi jelenség, 

hanem egyben kommunikációs esemény, ami igazolja ennek a jelenségnek 

szociolingvisztikai jellegét. Szerinte a kódváltás társadalmi jellegű, ezért fontos 

interpretálni az okait De e vizsgálatok fontossága mellett ki kell emelni a kódváltás 

háttérében lévő pragmatikai okok feltérképezésének nehézségét is. A nemzetközi és a 

magyar szakirodalom a kódváltásnak a legkülönfélébb pragmatikai indítékait és funkcióit 

mutatja be (vö. Auer 1984, 1995, 1998, Bloom, J. P.–Gumperz, J. 1972, Lanstyák 2000, 

2006, Li 1994, Myers-Scotton 1993, Németh Andrea 2002, Poplack 1980). De mai napra 

még nem létezik kész módszer, ami lehetővé tenné a kódváltás pontos pragmatikai okainak 

a laírását. 

Bloom és Gumperz (1972, idézi Márku 2009: 374) a kódváltások társadalmi 

szempontú vizsgálatai során két alapvető típust ajánlották megkülönböztetni: a helyzethez 

kötött (angolul situational) és a metaforikus (angolul methaphorical) kódváltást. A 

                                                 
92Diskurzus a „beszélt nyelvi, a mondatnál hosszabb, folyamatos beszédmegnyilvánulás” (Lanstyák 2006: 105). 
93Az anyaggyűjtés folytatódik, a továbbiakban más szempontú vizsgálatokat is tervezek. 
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helyzethez kötött kódváltáskor a nyelvválasztás a témától, helytől, beszélőktől és az 

interakció céljától. A metaforikus kódváltást inkább nyomatékosításra használják a 

beszélők. Márku Anita a tanulmányában (2009: 375–377) az újabb szakterminológiát 

használva kontextuális, metaforikus és szituatív kódváltást különböztet meg. A 

kontextuális kódváltásról akkor beszélhetünk, ha „kiváltó oka a nyelvi hiány, nyelvi deficit, 

lapszus, a nyelvtudás hiányossága, funkciója pedig ezek megszüntetése” (Márku 2009: 

375). Metaforikusnak a kódváltás nevezhető „azokban az esetekben, ha a kódváltás 

funkciója a saját- vagy az idegen/másodnyelvhez, illetve annak beszélőihez való attitűd, 

viszony kifejezése, vagy ha a kontextusnak szimbolikus jelentése van” (Márku 2009: 375). 

„A szituatív kódváltás ezzel szemben a mindenkori kommunikációs helyzet nem nyelvi 

körülményeitől, tehát külső okoktól (például a beszédhelyzet megváltozása, a beszédtéma, 

a partner vagy partnerek cserélődése) meghatározott kódváltás” (Oksaar nyomán Kontra 

1990: 14). Németh Andrea szerint a kódváltás okainak feltárása elég bonyolult feladat, 

hiszen nem elég ismerni a mondatok szerkezetét, hanem figyelembe kell venni nyelven 

kívüli tényezőt is, mint például „a beszédpartnerek viszonyát, kompetenciájukat mindkét 

nyelven, a témát, társadalmi normákat, a beszélők kétnyelvűségének jellegét, a 

beszédhelyzet tényezőit” (Németh Andrea 2002: 132). Ezeket a tényezőket figyelembe kell 

venni az udmurtok beszédének elemzésékor is, hiszen kisebbségi nyelvről van szó, ezért a 

beszélő nyelvhasználatát mind nyelvi, mind nem nyelvi tényezők befolyásolják. Nem 

nyelvi körülmények illetően Bartha Csilla (1999: 121–122) az interakció során történő 

nyelvválasztásban különösen a résztvevők (ezen belül pl. az életkor, nem, foglalkozás, 

eredet), az elrendezés (pl. a hely, az idő, a szituáció) és a téma (a formális-informális 

tengely mentén értelmezett stílus és regiszterek) kategóriák fontosságát emeli ki, 

hangsúlyozva, hogy a nyelvek közötti választás döntések sorozataként ábrázolható. A 

kontextuális és szituatív kategórián belül a kódváltást kiváltó kommunikációs indítékokat 

tekintve a szakirodalomban (Borbély 2001b: 192–193, Márku 2009: 375–377 nyomán) 14 

féle kódváltás-típust különböztetnek meg: státuszemelés, szolidaritás, az üzenet 

perszonalitása, bizalmasság, kizárás, megszólítás, személyes/objektív álláspont 

kinyilvánítása, kitöltés, kiváltás/kötés, idézés, közbevetés, az üzenet minősítése, ismétlés, 

fordítás. Ki kell emelni azonban, hogy ezek a típusok gyakrabban metszik egymást, és a 

legtöbb esetben szorosan kapcsolódnak egymással. A tanulmányomban azokat a típusokat 

ismertetem, melyek az adatbázisomban megjelennek. 

A korpuszomban előforduló kódváltások elemzésénél Lanstyák (2006: 105–146) 

mátrixnyelvelméletére épülő modelljére támaszkodva a bázisnyelv (angolul matrix 

language, Myers-Scotton 1993: 82) és a vendégnyelv (angolul embedded language, Myers-
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Scotton 1993: 68) terminusokat használom. Lanstyák szerint a kétnyelvű diskurzus 

bázisnyelve vagy a diskurzus elsődleges nyelve az a nyelv, amelyiken a beszélgetés folyik. 

A kétnyelvű diskurzus vendégnyelve vagy pedig az a nyelv, amelyikből a bázisnyelven 

folyó diskurzusban megjelennek elemek (Lanstyák 2006: 109). Ki kell emelnem az, hogy 

annak ellenére, hogy a ’bázisnyelv’ és ’vendégnyelv’ terminusokat használtam a 

dolgozatomban, az udmurtok esetében nem lehet mindig pontosan ezekkel a 

megnevezésekkel leírni e jelenséget, de mivel nem akartam kitalálni újabb magyar nyelvű 

terminusokat, egyelőre a szokásos terminológiát alkalmazom. 

Kutatásom során a kódváltást úgy tekintem, mint a vendégnyelv különböző szintű 

egységeinek (pl. morféma, szó, kifejezés, mondat) a bázisnyelvű megnyilatkozásban való 

megjelenése, amelyek struktúráját a bázisanyelv egységeinek struktúrájával, 

szemantikájával és pragmatikájával kongruencia köti ki. Tehát a kódváltáskor érintett két 

nyelv egymáshoz viszonya lényeges. 

Az anyagot 2007 márciusában és 2010 decemberében gyűjtöttem. A kódváltás 

elemzésénél felhasznált 2007-es korpusz 9 adatközlőm spontán beszédeit rögzített 

felvételeken alapul (összesen 6 órás anyag), 2010-es korpusz pedig a számomra érkezett 

elektronikus levélből származik. Az adatközlők szakmailag különböző csoportokba 

tartoznak. A 2007. évi anyag részvevői mind udmurtok voltak, mindegyikük az adott 

közösségben, faluban él, a 2010. évi anyag résztvevője szintén udmurt, csak már a 

városban dolgozik. 2007-ben az anyaggyűjtés elsősorban magnófelvételek segítségével 

történt, amelyeket magam transzkribáltam. 

Sokszor a nyelvészek Labov dilemmájával szembesülnek, mely szerint a nyelvész 

jelenlétében nem születhet természetes beszéd (Labov 1984: 48). Az én esetemben talán 

könnyebb volt a természetes beszédet tetten érni, mert az interjúkészítő szerep nem volt 

annyira feltűnő, a közösség engem tagjának tekintett, ezért az adatközlők könnyen 

váltották a kódokat. Bár néha az interjú elején lehetett érezni, hogy az adatközlő direkt 

„tisztítja meg” a nyelvét az orosz szavaktól, de néhány perc múlva elfelejtette, hogy én 

nyelvészként kérdezem. 
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13. táblázat. Az adatközlők szociolingvisztikai adatai 

Az adatközlő 
azonosító jele 

Az adatközlő kora Az adatközlő neme Az adatközlő 
iskolázottsága 

1.  A1 43 N felsőfokú 

2. A2 28 N felsőfokú 

3. A3 7 F általános iskola 

4. A4 48 N felsőfokú 

5. A5 14 N általános iskola 

6.  B1  67 N középfokú 

7. B2 46 N felsőfokú 

8. B3 35 F középfokú 

9. B4 50 F középfokú 

10. C1 25 F felsőfokú 

 

A disszertációm ezen része öt felvételre rögzített anyagra épül: 

Az 1. felvétel: az anyag az óvodában a legkisebbek csoportjában készült, ahova 1,5–

4 éves gyerekek járnak. Az óvónő udmurt nemzetiségű, a gyerekek mind udmurt 

családokból származnak.A gyermekek nevelése és oktatása orosz pedagógiai program 

alapján történik. E szerint ezek az ismeretek közlését, átadását, az egész napi nevelést az 

óvónők orosz nyelven végzik. A kisgyerekeknek könyveket csak oroszul olvasnak, ugyanis 

az eszükbe se jut a pedagógusoknak, hogy udmurtul is lehet(ne) foglalkozásokat tartani. 

A 2. és 3. felvétel az általános iskolában készült. Az első anyagot az első osztályban, 

a másodikat pedig a 8. osztályban rögzítettem. A megfigyelés az órák alatt történt. 

A 4. felvétel a március 8-i nőnap alkalmából tartott kis ünnepségen készült. A 

résztvevők különböző korúak, a foglalkozásuk is különböző. A résztvevők hétköznapi 

dolgokról beszélgetnek, amik a falusi életben zajlanak. Egymás között a viszonyuk 

különböző: vannak, akik rokonok, akik kollégák és vannak, akik szomszédok. Ezen a téren 

előnyben voltam, mivel az adatközlőim mind a szűkebb családi vagy ismerősi körömbe 

tartoznak, így nem kellett más pozícióba kényszerítenem magam. 

A 5. anyag az e-mail címemre kapott levelet mutatja be. A levelezőpartnerem 

falumban született, most városban élő fiatal lány, neki egy 11 kérdésből álló kérdőívet 

küldtem, a kérdéseket két nyelven tettem fel. 

Az általam bemutatott anyagok mind a spontán élőbeszédet, mind a strukturált 

kérdőíven alapuló elektronikus levelezést bemutatják. Ezzel a szóbeli és írott udmurt és 

orosz nyelvek használatának a különbségét akartam bemutatni, illetve az adatközlőim 

önbevallás alapján nyilatkozott nyelvhasználati szokásainak (bővebben lásd a 4.1.3. fej.) a 

tényleges képét. Labov azt vallja, hogy csoportinterjúk során közelítünk a 
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legtökéletesebben a vernakuláris nyelvváltozatokhoz, mivel a megfigyelési hatás itt 

érvényesül a legkevésbé (Labov 1984: 48). Így csoportos élőbeszédekre is sor került a 

vizsgálatom. A hanganyagok rögzítése általában spontán, előre meg nem tervezett módon 

zajlott, ezzel szerettem volna elérni, hogy azok minél meggyőzőbben tükrözzék az 

informális stílust. Az interjúk készítéséhez diktafont alkalmaztam. 

A kódváltás első (1.) példája a répa kihúzásáról szóló ismert orosz mese színpadi 

alkalmazása lett, ami közben a gyerekek a szerepüket oroszul mondták, de egymás között 

udmurtul beszéltek. Ahogy látszik az 1. példából, a beszélő, illetve az óvónő azért vált 

kódot, illetve az oroszról azért tér át, mert fel akarja hívni valamire a figyelmet, valamit 

hangsúlyozni akar, és úgy gondolja, hogy az udmurt kifejezésekkel, mondatokkal nagyobb 

hatást ér el. Így ebben az esetben, mivel a kódváltás az elhangzottaknak hangsúlyozására, 

nyomatékosítására, a kommunikáció hatékonyabbá tételére szólgál, az üzenet minősítéséről 

beszélhetünk (Borbély 2001b: 192–193, Márku 2009: 375 nyomán). Ebben az esetben a 

bázisnyelv az orosz és a vendégnyelv az udmurt (a vendégnyelvet mindig dőlt betűkkel 

jelölöm). 

(1.)  

Воспитательница: Бабка за внучку. 
Kуткы ай, пичие, куткы бордам, 
мынэсьтым киме кут. Бабка за дедку, 
дедка за репку, тянут-потянут, а вытянуть 
не могут. Позвала бабка внучку. Внучка, 
шу! Внучка за бабку, бабка за дедку, дедка 
за репку, тянут-потянут, вытянуть не 
могут. Позвала внучка жучку. Ав-ав; шу! 
Каллен-каллен. Внучкаез учкы ай! Позвали 
мышку. Айда, пичие, чорты. 

 

Óvónő (A1): A nagymama az 
unokájába. Kapaszkodj csak, kedvesem, 
kapaszkodj bele, a kezemet fogd.  A 
nagymama a nagyapába, a nagyapa a 
répába, húzzák-húzogatják, kihúzni nem 
tudják. Akkor hívták az unokájukat. 
Mondd, hogy unoka! Az unoka a 
nagymamába, a nagymama a nagyapába, 
a nagyapa a répába, húzzák-húzogatják, 
kihúzni nem tudják. Akkor az unoka 
Zsucskát hívta. Mondd gav-gav! Lassan-
lassan! Nézd csak az unokát! Hívták az 
egeret. Gyere, kedvesem, hívd csak. 

 
A megfigyelés alapján mondható, hogy a felnőtt-gyermek kommunikációs 

szituációban általános, hogy az orosz kérdésekre, közlésekre a gyerekek hol oroszul, hol 

udmurtul reagálnak. A gyermek–gyermek kommunikációs szituációban a gyermekek 

udmurtul beszélnek. Az óvónővel való beszélgetésből kiderült, hogy a színek és számok 

tanítása csak oroszul folyik, ami odavezet, hogy az iskolában a gyerekek már nem tudnak 

udmurtul számolni. Későbbiekben, ahogy az adatközlőim nyilatkozásai is bemutatták, a 

számhasználat nyelve az általam vizsgált közösségben dominánsan orosz (lásd a 22. ábrát). 

E problémát a következő példa (2.) mutatja be, amely az udmurt nyelvórán hangzott el az 

első osztályban. Az óra bázisnyelve udmurt, a vendégnyelv pedig orosz (dőlt betűkkel). 
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A 2. szituációból megfigyelhető, hogy a tanárnő az elmondott mondatait sokszor 

mintha erősítené az oroszul elhangzó так ’így’, правда ’igaz’ szavakkal. A végén pedig 

először is udmurt nyelven mondta a számokat, azután az oroszra tért át. Úgy gondolhatta, 

hogy az udmurt ньыльдон куинетӥ ’negyvenharmadik’ nem elég világos a gyerekek 

számára. Az óra után a tanárnővel folytatott beszélgetés során a tanárnő azt mondta, hogy 

azért ismétli oroszul a számokat, mert a gyerekek nehezen értik meg ezeket udmurtul, 

mivel az óvodában nem tanítják nekik. Tehát ebben a beszédhelyzetben a kódváltás azért 

történik, mert a beszélő nyomatékosítani vagy pontosítani akarja mondanivalóját azzal, 

hogy megismétli oroszul azt, amit mondott. Tehát az 1. számú példához hasonlóan a 2. 

példában is a kódváltás az üzenet minősítésére irányult. 

Az anyaggyűjtés során nem egy napot töltöttem az iskolában, ezért olyan dolgokat 

vettem észre, amelyek aggodalomba ejthetik a kutatót. Például problémának tekintem azt, 

hogy a teremben egyetlen egy szemléltetőeszköz sem volt udmurt számokkal, szavakkal. 

Volt ábécé a falon, de az is csak az orosz ábécé volt. 

(2.) 
Дышетись: Вань букваосмылэн 

куараоссы вань. О-о-а? Небыт пуслэн 
куараез ӧвӧлы. 

Tanár (A2): Minden betűnek 
hangzója van. Igaz? A lágyjelnek pedig 
nincs hangzója. 

Дышетскись: Чурыт пуслэн но.  Diák (A3): A keményjelnek sincs. 
Дышетись: Чурыт пуслэн но. 

Чурыт пусэз асьмеос ӧм ортче на, о-о 
ведь? Чурыт пуслэн куараез ӧвӧл. Так. 
Асьмеос небыт пусэз гожъям ин. 
Правда? Кыче буквалы со кельше? 

Tanár (A2): Igaz, a keményjelnek 
sincs. Bár a keményjelet még nem vettük 
át, igaz? A keményjelnek sincs hangzója. 
Így. A lágyjelet már felírtuk a füzetekbe, 
igaz? Milyen betűhöz hasonlít? 

Дышетскись: Ы Diák (A3): Ы 
Дышетись: Mаиз ке но Ы 

буквалэн вань. Шонер. Эшшо? 
Tanár (2): Igen, van benne valami, 

hogy az Ы betűre hasonlít. Ez igaz. Még 
valami? 

Дышетскись: [...] Diák (A3): [szünet] 
Дышетись: Tуннэ ужаськом 

асьмеос ньыльдон куинетӥ 
страницаын. Cорок три страницаез я 
вам дала. Нашли? Cорок три 
страница. Mа карком асьмеос туннэ? 

Tanár (A2): Ma a negyvenharmadik 
oldalon dolgozunk. A negyvenharmadik  
oldalt adtam fel nektek. Megtaláltatok? 
Negyvenharmadik oldal. Mivel fogunk 
foglalkozni ma? 
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A következő példa (3.) biológia órán készült. A bázisnyelv az orosz, és a 

vendégnyelv az udmurt (dőlt betűkkel). 

A 3. számú példából látszik, hogy a tanárnő a szabályok szerint oroszul tanítja az új 

anyagot, de amikor példákat hoz a mindennapi életből, áttér az udmurt nyelvre. Ő ezt azzal 

magyarázza, hogy muszáj udmurtul példákat hozni, mert a gyerekek nem értik oroszul, 

nekik érthetőbb udmurtul az ember szerveiről beszélni, mint oroszul, mivel a gyerekek 

falusiak, otthon ezekről a dolgokról udmurtul hallanak. A kódváltás előnyét a tanárnő 

egyértelműen a megértés elősegítésében látja, érveit így foglalhatjuk össze: pontosabb, 

gyorsabb, hatékonyabb, egyszerűbb, jobb megértést biztosít. 

Tehát, a 3. példából is megfigyelhető mind a mondanivaló nyomatékosítása, mind a 

pontosítása, magyarazáta, azaz az üzenet minősítése. Olyan egyszavas kódváltásainak, mint 

az о-о-а? ’igaz?’ az udmurtul feltett kérdésnek az orosz nyelven zajló órán az a célja, hogy 

nagyobb nyomatékot adjon, így egyben nyomatékosításként, erősítésként is fel lehet fogni 

ezt a szót. A tanárnő az orosz nyelvű formális előadás közben az udmurt változatot 

használva bátorítja is a téma megbeszélését. A pontosításra a legjobb példa az, amikor az 

adatközlő a könyvből elolvasta oroszul a mondatot, utána rögtön lefordította azt udmurtra: 

Энергия в желудке разлагается (oroszul) ’A gyomorban az energia szétoszlik’. 

Az iskolai órák megfigyelése során meglepő volt, hogy első osztályban a gyerekek 

igyekeztek oroszul válaszolni (lásd az 1. számú példát), de a nyolcadikosok gyakrabban 

udmurtul válaszoltak (lásd a 3. számú példát). A tanárnő szerint gyerekek az órákon 

szívesebben beszélnek inkább udmurtul, mint oroszul, és neki nincs ellenvetése ez ellen. 

(3.) 

Учитель: Для чего вам нужна 
энергия?  

Tanár (A4): Mihez kell nektek 
energia? 

Ученик: Бызьылын. Diák (A5): Futni 
Учитель: Да, интересный вопрос.  

Для чего организму нужна энергия?  
Tanár (A4): Igen, ez érdekes. 

Minek a szervezetünknek az energia? 

Ученик: Ветлын.  Diák (A5): Járni. 

Учитель: Бегать, прыгать, о-о-а?  Tanár (A4): Futni, ugrálni, igaz? 
Учитель: Именно ведь в клетке 

идут более сложные процессы. Энергия 
в желудке разлагается. Желудокысь со 
разлагаться кариське. Энергия не 
выделяется, она разлагается, о-о-а? А 
татын со мар каре? Выделяется при 
разложении. Озьы ик ук со луэ. Но здесь 
уже большую роль играют. 

Tanár (A4): Éppen (most is) 
zajlanak a sejtünkben összetettebb 
folyamatok. A gyomorban szétoszlik az 
energia. A gyomorból az energia 
szétoszlik. Az energia nem tűnik el, 
hanem szétoszlik, igaz? Itt pedig mit 
csinál? Elkülönül a szétbomláskor. 
Hiszen így zajlik ez. De itt már nagy 
szerepet játszik. 
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Szerinte az anyanyelvi váltásnak aktivizáló szerepe van: a gyerekek aktívabban részt 

vesznek az órán, sikerélményt biztosít, mert jobban megértik a házi feladatot, a szavakat, a 

szabályokat, eredményesebb tanuláshoz vezet, jobban el tudják mondani a lecke tartalmát, 

ha már elmagyarázták. Már ezen kis példa alapján is mondható, hogy az anyanyelven való 

tanítás fontosságát azért van, aki látja a falvakban is, csak nincs erre vonatkozó támogatás, 

irányítás. 

Az óvodában és iskolában végzett vizsgálat eredményei alapján mondható, hogy a 

szituatív kódváltás igenis szükséges kommunikációs stratégia ezeken a színtereken. 

A következő példák (a 4.–9.) a 3. felvétel kiragadott részei, amelyek az adatközlőim 

informális beszélgetéseit mutatják be. A párbeszédek jól tükrözik, hogy az adatközlők 

hogyan váltanak kódot a beszédtémától függően. Így a szituatív kódváltásról beszélhetünk, 

azon belül pedig a kódváltás kiváltó kommunikációs indíték a beszédtéma. Az álabbiakban 

bemutatott példákban ugyanakkor a kontextuális kódváltás indítékai (idézés, különösen 

mások idézése, kitöltés) is gyakran előfordulnak. Bár amikor a kisebbségi helyzetben élő 

kétnyelvűek beszédmódját elemezzük, nem mindig lehet elhatárolni a szituatív és 

kontextuális kódváltás indítékait, hiszen a kisebbségi nyelven létező terminusok hiánya áll 

fenn. Így az udmurt nyelvben is az adatközlőim azért az orosz szavakat használják, mert 

vagy nincsen megfelelő udmurt nyelvű szó, vagy nem ismerik, mivel az új udmurt nyelvű 

szókincshez tartozik, vagy előfordulhat az is, hogy ismerik, de nem fogadják el. 

A 4. számú példában a járás központjában található kórházban történt esetről 

beszélnek. A járás központjában az adatközlőim önbevallásuk szerint inkább az oroszt 

használják (lásd a 4.1.3.5 fej. a 33. ábráját), hiszen a járás központja orosz település. Tehát 

az erősebben központosított nyilvános színtereken való nyelvhasználatról van szó, amikor 

az adatközlőknek gyakorlatilag nincs a nyelvek között való választási lehetőségük. A 

felvétel bázisnyelve udmurt, a vendégnyelv pedig orosz (dőlt betűkkel). 

Tehát ha olyan helyekről beszélnek, mint pl. a központi kórház, a betegségek, az 

orosz nagyobb szerepet kap, hiszen az orosz nyelven átélt eseményeket az adatközlőimnek 

(4.) 
Р4: Этот сылко в больнице в 

регистратуре но, пиналын пыризы. 
Сыӵе учкисько. 

P4: Izé, állok a kórházban az 
iktatónál, és a gyerekkel jöttek be. 
Annyira nézem. 

Р1: Вот уродзэ ӧвӧл учконо, 
вордсконо ке. Мусооссэ, здоровойёссэ 
гинэ. 

P1: Tessék, nem szabad a rosszat 
nézegetni, ha szülésre készülsz. Csak 
kedveseket, egészségeseket. 

Р4: Со Суронысь Надя. Пиналзы 
инвалид, сыӵе мусо, сыӵе вераське. 
Пиналзы калека родился.  

 
 

P4: Ő Szuronból Nadia. A gyerekük 
rokkant, de annyira szép, annyira jól 
beszél. A gyerekük nyomoréknak 
született. 
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könnyebb oroszul mesélniük, mint udmurtul, mert, ahogy megfigyeltük előbb, az 

adatközlők nyelvhasználatában az erősebben központosított nyilvános színtereken (lásd a 

4.1.3.5. fej.) az orosz a domináns. 

A 5. példában az adatközlőim munkahelyi dolgokat vitatnak meg, így több orosz 

vendégelem jelenik meg (a bázisnyelve udmurt, a vendégnyelve pedig orosz (dőlt 

betűkkel). 

(5.)  
Р4: Всё-равно со бадяроос94 урод уг 

уло. 
P4: Különben is, nem élnek rosszul 

azok a bagyariak. 
Р5: Нормально жили. Более менее 

улӥм. Зарплату более менее народ 
получал. 

P5: Jól éltünk. Többé-kevésbé jól 
éltünk. Többé-kevésbé jó fizetést kapott a 
nép. 

A munkahelyet mint nyelvhasználati színteret szintén az erősebben központosított 

nyilvános színterek csoportjába soroltam. Bár az idősebb és középkorú adatközlőim 

többségére mégis az jellemző, hogy az udmurt nyelvet használják gyakrabban a 

munkahelyükön (lásd a 33. ábrát), a munkával kapcsolatos szókincsben az orosz elemek 

előfordulása igenis gyakori. Ezért a beszédükben is az olyan szavak, mint pl. „fizetés” – 

„зарплата” inkább oroszul hangzanak el, bár létezik az udmurt nyelvű megfelelője is 

„уждун”. 

A 6. részből látszik, hogy amint a magánélet kerül szóba, az adatközlők udmurtra 

térnek át, a vendégelemek száma minimálissá válik. E részben az adatközlőim a falusi élet 

problémáiról beszélnek, mint hogy a faluban télen az utakat nem tisztítják, ami nehezíti a 

falubeliek az egyik faluból a másik faluba való járását. A bázisnyelve udmurt, a 

vendégnyelv orosz (dőlt betűkkel). 

(6.) 

P1: Берыккиз но, кошкиз ин. Лади-
а мар-а? 

P1: Visszafordult és elment. Ki, 
Lagyi? 

Р2: Кытчы-о сэ мынӥз? P2: Hova ment aztán? 
Р1: Гараж пала. Ма соиз 

колкозной, ма кин-о сётоз? 
P1: A garázs felé. De az a kolhozé [a 

traktor], ki fogja odaadni [a 
magánszemélynek]? 

Р3: Нечё вал монэ бырйын. P3: Nem kellet volna engem választani 
[képviselőnek]. 

Р1: Отӥ Куячкон нюк дорысен 
кутскыса Пашурозь кускын ӵош, одиг 
пытьы гинэ вань. Пыдын ветлын вань. 

P1: Ott Kujacskon völgy95 mellől 
kezdve Pasurig96 derékig [a hó], csak egy 
nyom van. Gyalogolni van út. 

Р3: Огпалыз вань ке, быгатоз. P3: Ha az egyik oldala megvan, tudni 
fog [menni a traktor]. 

Р1: Со толон гинэ пельтэмын, P1: Csak tegnap fújt [a hó], a 

                                                 
94Бадяро – falu elnevezése, ebből бадяроос = bagyariak (hasonlóan min Budapest=budapestiek). 
95 Куячкон нюк = Kujacskon völgy neve. 
96 Пашур = Pasur – a Muvyr községgel szomszédos falu. 
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колея вань. keréknyom megvan. 
Р3: Фаяас вадьсытӥ тубоз. 

Кышнолы сюрес кулэ отӥ. 
P3: Fajaék97 mentén felmegy [traktor 

az utat csinálva]. A feleségemnek útra van 
szüksége ott. 

Tehát ebben a 6. példában a faluban történt eseményekről, azaz a kisközösségi 

nyelvhasználatáról, illetve a kevésbé központosított nyilvános színterekhez kötödő 

beszédtémákról van szó. E színterekhez kapcsolódó vizsgálatok adatai is bemutatták (lásd 

a 4.1.3.3., 4.1.3.4. fej.), hogy a falubeliekkel, a faluban lévő intézményeken (pl. a falusi 

posta, bolt) való kommunikáció esetén az udmurt nyelv használata kerül az előtérbe. 

Ahogy a példák mutatják, bizonyos események, történések és cselekvések átélésének 

nyelve hatással van az adatközlőim nyelvválasztására. 

A korpuszomban sokszor jelenik meg a kontextuális kódváltás olyan indítéka, mint 

az idézés. Idézés akkor történik, ha a beszélő önmaga vagy más megnyilatkozásait ismétli 

meg az interakcióban részt vevő beszédpartnerének (Németh Andrea 2002: 135). Németh 

az idézés több alcsoportját is megkülönbözteti, nevezetesen az önidézést, mások idézését, 

kulcsszavak idézését, felidézést. Ezek közül azokat ismertetem, amik az adatbázisomban 

megjelentek. Leggyakrabban a beszélők idézik fel az oroszul hallottakat, tehát más idézése 

történik (lásd a 7., 8. példákat). 

A következő példában (7.) az adatközlő meséli, miről beszélt nemrég a község tanács 

igazgatójával. Így a beszélő más adatközlőknek az igazgató mondatát idézi fel oroszul (a 

bázisnyelv az udmurt, a vendégnyelv az orosz nyelv). 

(7.)  
Р1: Миськоно ин, пöй, нового 

начальника но, да у вас, пе, прорабды 
есть, шуиз но. «За рулём», пе, озьы 
шуиз.  

P1: Ünnepelni kéne már, mondom, az 
új igazgatót, ő pedig, de magatoknak is 
megvan az építésvezetőtök, mondta. „A 
volánnál van”, mondta, így mondta. 

A 8. számú részben a beszélők a március 8-i nőnap alkalmából rendezett 

dalversenyről, illetve a szavazásról beszélnek. Mivel a verseny vezetői csak oroszul 

beszéltek, és a közönség a szavazási információt oroszul hallotta, így ezekre az epizódokra 

való visszaemlékezés egyszavas kódváltást idézett elő. 

(8.) 

P4: Али по баллам сделают уже. P4: Most már a pontok szerint fogják 
rendezni. 

P3: Воксё серем. Любую бумагу 
напиши и всё. Дас вить штука. 

P3: Teljesen nevetséges. Bármilyen 
papírt írj fel és ennyi. Tizenöt darabot. 

P1: Нырысь на шесть пуктӥ, сэре P1: Először hatra pipáltam, aztán 

                                                 
97
Фая – nőnév, ebből Фаяас = Fajaék (hasonlóan Gábor = Gáborék) 

 
 
 
 



123 
 

Сашикъёслэсь номерзэс но ай, уг ке адӟы 
синмы, двенадцать, девять, потом 
тринадцать.  

Szasiéknak a számát, íme, ha nem látnak a 
szemeim, tizenkettő, kilenc, aztán 
tizenhárom. 

P3: Причём тут микрофон. Просто 
отын волнуешься. Мон ачим сцена вылын 
кырзай, совершенно без репетиций. 

P3: Mi köze hozzá a mikrofonnak? 
Egyszerűen ott izgulsz. Én magam a 
színpadon énekeltem, egyáltalán nem 
próbáltuk 

Tehát, a 7. és következő, 8. példákon jól látszik, hogy az általam vizsgált 

közösségben a kódváltás egyik fontos indítéka a mások idézése. 

Ahogy már előbb említettem, a kisebbségek nyelvében az élet hivatalos fórumaihoz 

kapcsolódó terminológia nem (mindig) fejlődik ki, mert a hivatalos színteret a többségi 

nyelv (jelen esetben az orosz) uralja, nagyon gyakoriak az olyan vendégelemek, 

amelyeknek vagy nincsen megfelelőjük, vagy a beszélők nem ismerik azokat, vagy 

ismerik, de egyáltalán nem szokták használni. Ezeket a vendégelemeket kitöltések, a 

kontextus kódváltás egyik indítéka. A szölkup nyelvben végzett kutatásai alapján 

Kazakevics megjegyzi, hogy „a beszédbe beiktatott orosz töredékeket a tudatosan vagy 

öntudatlanul zajlott kódváltástól függetlenül a következő csoportokba lehet sorolni: 

idiomatikus kifejezések és állandó szókapcsolatok, rövid nagyfrekvenciás szavak 

(határozószók, melléknevek, ritkábban igék), számnevek, segédszók. A rövid 

nagyfrekvenciás szavakhoz tartoznak olyan szavak, mint сразу ’azonnal’, полно ’elég’ 

(volt), всё равно ’mindegy’, говорит ’mond’„ (Kazakevics 2000: 14–21). 

Az adatközlőim beszélt nyelvét rögzített felvételeken is jól megmutatkozik, hogy 

majdnem minden mondatban nagy frekvenciájúak az olyan szavak, mint a határozószók 

(сразу ’azonnal’, везде ’mindenhol’, главное ’főként’), az igék (знаете ’tudjátok’), és 

leggyakrabban a segédszók (нечё ’íme’, хотя бы ’akár csak’, все равно ’mindegy’). Nem 

ritka eset, hogy a beszédükben gyakran idiomatikus kifejezések és állandó szókapcsolatok 

jelennek meg: pl. первый непоследний ’az első nem az utolsó’, век учись, век живи’  a jó 

pap is holtig tanul’. Következő négy példa ezeket a szavakat tartalmazza (lásd a 9., 10., 

11., 12. példákat). 

(9.)  
Р3: Нечё вал монэ бырйын. P3: Íme, nem kellett engem választani. 

(10.)  
Р4: Юж вань видимо, знайте? P4: Úgy látszik, jégkéreg van, tudjátok? 

(11.)  
Р3: Али тоткод-а ма соку, хотя бы 

быдэс бак бензин. 
P3: Most tudod mit akkor, legalább az 
egész tartály benzin. 

(12.)  
Р3: Вот ведь, век учись, век живи 

шуэм сямен. 
P3: Íme, a jó pap is holtig tanul – eképpen 
mondva. 
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A fent bemutatott нечё ’íme’, видимо ’úgy látszik’, знаете ’tudjátok’ хотя бы ’akár 

csak’, вот ведь ’íme’ kifejezéseket kölcsönszavakként is lehet elemezni, de e kérdés elég 

összetett és bonyolult, külön vizsgálatokat igényel, ezért ebben a dolgozatomban nem 

akarom ezeket részletezni, de jövőben a vizsgálatom tárgyai is lehetnek. 

A következő példák (13.–17.) a kétnyelvű kérdőívre adott válaszokból kiragadott 

részek. Tehát az adatközlőim írott nyelvét elemzem. A 13.–17. számú példák egy fiatal 

udmurt nyelvtanár (az Udmurt Fakultáson végzett) írott nyelvét mutatja be. Az általam 

vizsgált beszélőközösség írott nyelvéről, a sajátosságairól már előbb is írtam (lásd a 

4.1.3.3. fej. 28. számú ábráját, illetve a 4.1.3.5. fej. 34. számú ábráját), kiemelve, hogy az 

írott nyelvben az orosz nyelv hangsúlyosan dominál. 

A 13. –17. számú példák egy általam feltett kérdésből és az adatközlőm válaszából 

állnak. A kérdőívemben fontosnak tartottam mindkét nyelven feltenni a kérdéseket, hogy 

lássam, mikor jelenik meg a válaszokban az udmurt, és mikor az orosz nyelv. Ezen példák 

esetén nem lehet beszélni bázis- és vendégnyelvről, hiszen a kérdések kétnyelvűek voltak 

(az orosz kérdéseket dőlt betűkkel jelölöm ki). 

Az adatközlőm az első két nyelven feltett kérdésemre (13.) teljesen udmurt nyelven 
válaszolt. 
(13.) 

Вопрос: Тебе нравится удмуртский 
язык? / Тыныд кельше-а удмурт кыл? Чем 
нравится?/Маин кельше? Чем 
нет?/Маин уг?  

Kérdés: Tetszik neked az udmurt 
nyelv? Miért tetszik?  Miért nem? 

  
C1: Кельше, малы ке шуоно анай 

кылэ луэ, нырысетӥ кылэ, дуно потэ, 
самой мусо, небыт кыл потэ.  

C1: Tetszik, hiszen ez az 
anyanyelvem, az első nyelvem, drága, a 
legaranyosabb, leglágyabb nyelv. 

 
Az orosz nyelvvel kapcsolatos kérdésre (14.) orosz nyelvű választ kaptam. 
 

(14.) 
Вопрос: Тебе нравится русский 

язык? / Тыныд кельше-а зуч кыл? Чем 
нравится?/Маин кельше? Чем 
нет?/Маин уг? 

Kérdés: Tetszik neked az orosz 
nyelv? Miért?  Miért nem? 

 

  
C1: Нравится, но меньше, чем 

удмуртский. Нравится тем, что 
расширяет коммуникационные 
возможности, открывает новую, другую 
культуру. Нравится богатая лексика. 

С1: Tetszik, de kevésbé, mint az 
udmurt. Azért tetszik, mert kiszélesíti a 
kommunikációs lehetőségeket, teljesen új, 
más kultúrát nyit. Tetszik a nagyon gazdag 
szókincse. 

 
A nyelvek preferenciájára vonatkozó kérdésekre (15. és 16.) az adatközlőm udmurtul 

válaszolt, valószínűleg amiatt, hogy ő jobban szereti azt, illetve hogy neki könnyebb 
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udmurtul beszélni. Tehát az általa preferált nyelv belőle automatikusan udmurt válaszokat 

hozott ki. 

(15.)  
Вопрос: На каком из этих языков 

тебе больше нравится говорить? / 
Кудиныз кылын яратиськод вераськыны? 
Почему? Малы? 

Kérdés: Melyik nyelven szeretsz 
jobban beszélni? Miért? 

  
C1: Удм. кылын ярагес вераськыны.  
(удм. rövidítés az adatközlőé) 

С1: Udm. nyelven jobban szeretek 
beszélni. 

 
(16.)  

Вопрос: На каком из этих языков 
тебе легче говорить? / Кудиныз кылын 
тыныд капчигес вераськыны? Почему? 
Малы? 

Kérdés: Melyik nyelven könnyebb 
beszélni? Miért? 

  
C1: Удм. кылын капчигес вер-ны. 
(удм. rövidítés az adatközlőé) 

С1: Udmurt nyelven könnyebb 
beszélni. 

 
Az udmurt nyelvre vonatkozó kérdésre (17.) udmurt választ kaptam. 
 

(17.) 
Вопрос: Как ты думаешь, 

удмуртский язык красивый? / Кызьы 
малпаськод, удмурт кыл чебер-а? 

Kérdés: Mit gondolsz, az udmurt 
nyelv szép? 
 

  
C1: Кылмылэн лексикаез куанергес, 

соин туж чебер ой ик шуысал. 
С1: A nyelvünknek a szókincse 

szegényebb, ezért nem nevezném annyira 
szépnek.  

Tehát a példákból látható, hogy az udmurt nyelvre vonatkozó kérdésekre udmurt 

válaszokat kaptam, azok a kérdések pedig, amelyek az orosz nyelvvel voltak 

kapcsolatosak, teljesen orosz válaszokat váltottak ki. 

Mielőtt összefoglalnám vizsgálatom eredményeit, el kell mondanom, hogy ezeket az 

adatokat nem kezelhetjük úgy, mint reprezentatív adatokat, és ebből kifolyólag az 

eredmény nem biztos, hogy általánosítható az egész udmurt beszélőközösségre. Egyetértek 

Wardhaugh állításával, hogy “a kódváltás jelenségének megértésében az az alapvető 

probléma, hogy nagyon nehéz számot adni arról, hogy egy bizonyos helyzetben mi az oka 

egy bizonyos választásnak vagy váltásnak. Ahhoz, hogy ilyen magyarázatot adhassuk, az 

egész nyelvi helyzetet meg kell vizsgálnunk, amelyben a választás végbemegy” 

(Wardhaugh 2005: 97–98). Tehát külön vizsgálatokra még lenne szükség. De le kell 

szögeznünk, hogy ez a vizsgálat az adatközlőim nyelvhasználati és nyelvválasztási 

szokásait a spontán beszédek alapján is bemutatja. 

A vizsgálat során 10 adatközlő kódváltási szokásaival foglalkoztam, a kódváltást 
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pragmatikai nézőpontból közelítettem meg. Az anyagomból az álabbi következtetések 

vonhatók le: 

1. Az adott közösségben a nyelv választása erősen függ a társadalmi kontextustól és a 

beszélő szándékától. A korpuszomban jelentkező szituatív kódváltást kiváltó fő 

kommunikációs indítékok a következők: az üzenet minősítése, a beszédtéma választása, a 

kontextuális kódváltás fő indítékai pedig idézés, különösen mások idézése, kitöltés. 

2. A vizsgálat eredményei bemutatták, hogy a kódváltás leggyakoribb funkciója az 

óvodában és az iskolában a hatáskeltés, különösen nyomatékosítás és pontosítás, tehát az 

üzenet minősítése jelentkezik. 

3. A felnőtt adatközlőknél jól megmutatkozik a szituatív kódváltás, aminek a fő 

indítéka a beszédtéma változtatása. Ugyanakkor fontos szerepet kapnak a kontextuális 

kódváltás olyan indítékai, mint az idézés, különösen gyakori az említett közösségben 

mások idézése, kitöltés. 

4. Ami az írott nyelvet illeti, a nyelvválasztás, a nyelvhasználat több nyelven kívüli 

tényezőtől is függ. Ha az adatközlő udmurt szakos, illetve valamennyire a munkája az 

udmurt nyelvvel kapcsolatos, akkor az udmurt és orosz nyelvhasználata a témától, az 

érzelmektől függhet, pl. a könnyebbnek tartott, illetve szívesebben beszélt nyelvre 

vonatkozó kérdések az adatközlőmtől udmurt válaszokat váltottak ki. Wardhaugh (2005: 

97–98) szerint az, hogy milyen kódot választunk egy bizonyos alkalommal, nagy 

valószínűséggel jelzi, hogy milyennek szeretnénk látszani mások szemében és hogyha sok 

kódot tudunk kényelmesen kezelni, akkor előnyben vagyunk azokkal szemben, akikből 

hiányzik ez a tudás. Ki kell emelni azt, hogy az egyetemeken és az iskolákban a 

kódváltással kapcsolatos kérdéseket valamennyire érinteni kell, hogy a kétnyelvű emberek 

a kódváltást hasznos készségnek tekintsék. 
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4.3. Az udmurt és orosz nyelvek a nyelvhasználati színtereken: összegzés 

A vizsgálatomban öt nyelvhasználati színtér-együttesben kutattam az udmurt és orosz 

nyelvhasználati arányát egy 189 fős udmurt közösségben három korcsoportra való 

felosztásában. Komplexebb és pontosabb adatok nyerése miatt külön elemzésre kerültek 

olyan adatok, amelyeket maguk az adatközlők nem tudtak befolyásolni, mint pl. a 

nemzetiségi hovatartozás, az anyanyelv, az elvégzett iskola nyelve, az adatközlők szülei 

által beszélt nyelv. Ezeket a nyelvi háttér című alfejezetben mutattam be (lásd a 4.1.1. fej.). 

Muvyr községben élő adatközlőim nyelvhasználata a következő beszédhelyzetekben 

került elemzésre: 

1. Az adatközlők aktív “egyszemélyes” nyelvhasználata (aktív magánszféra): milyen 

nyelven gondolkodik, álmodik, beszél a háziállatokkal, káromkodik, illetve imádkozik, az 

időkifejezéskor, számoláskor való nyelv megválasztása. 

2. Az adatközlők passzív “egyszemélyes” nyelvhasználata (passzív magánszféra): 

milyen nyelven olvassa a Bibliát, az újságokat és a könyveket, illetve a magnó, televízió, 

rádió hallgatásának a nyelve. 

3. Az adatközlők kisközösségi nyelvhasználata: milyen nyelven beszél a 

családtagokkal (a szülőkkel, házastárssal, gyerekekkel és testvérekkel), illetve a 

kisközösséggel való kommunikáció nyelve (az idősekkel, fiatalokkal, barátokkal, 

rokonokkal), a magánlevél és az sms írásának nyelve, milyen nyelvet használ egy orosz 

egynyelvű jelenlétében. 

4. Az adatközlők nyelvhasználata a kevésbé központosított nyilvános nyelvhasználati 

színtereken: a falusi postán és boltban milyen nyelven történik a beszélgetés, a politikáról, 

hírekről való beszélgetés nyelve. 

5. Az adatközlők nyelvhasználata az erősebben központosított nyelvhasználati 

színtereken: hivatalban (a községi tanácsnál), munkahelyen, a falusi orvosi rendelőben, a 

járás központjában használt nyelvek, hivatalos iratok nyelve. 

A fent felsorolt színtér-együttesek vonatkozásában a következőket fogalmazhatom 

meg: 

A nyelvi háttérhez tartozó adatok azt mutatták meg, hogy az összes adatközlő (189 

fő) udmurt nemzetiségűnek tartja magát és az anyanyelveként az udmurtot jelölte meg. Az 

iskolák elvégzése mind a középkorú, mind a fiatal adatközlők esetében orosz nyelven 

történt, és csak az udmurtok kis része (10%-a) részesült udmurt nyelvű oktatásban. Az 

adatközlők többségével a szülei csak udmurtul vagy többnyire udmurtul beszéltek/ 

beszélnek, tehát az udmurt nyelv otthon elsajátítása jellemző. A fiatal generáció esetén az 
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orosz nyelv otthon való használata is megmutatkozik már valamennyire, ami még nem 

bizonyítja a nyelvcsere kezdetét, de a jövőbeli generációk nyelvelsajátítása szempontból 

elgondolkodtató ténynek bizonyul. Ebből következik, hogy az orosz nyelv elsajátítási 

színtereként a fiatal adatközlőim az „otthon, családban” választ jelölték be (73%), az 

idősebbeknél és a középkorúaknál pedig főleg a kisközösségben (a gyerekektől, barátoktól) 

vette kezdetét az orosz nyelv elsajátítása. 

Az adatközlők aktív “egyszemélyes” nyelvhasználatában, az úgynevezett aktív 

magánszférában mindhárom generáció esetén mindkét nyelv használata jellemző, de a 30 

év alattiaknál az orosz nyelv dominanciája figyelhető meg. Bár a magánszférában a 

beszélőnek nem kell tekintettel lenniük más emberekre, a nyelvi és társadalmi környezet, 

ebben az esetben az iskolázottság mégis befolyást gyakorol az adatközlők 

nyelvválasztására, így az időkifejezés és számhasználat nyelve az iskola hatása alatt 

dominánsan az orosz. 

Az adatközlők aktív „egyszemélyes” nyelvhasználata (passzív magánszféra) esetén 

az adatközlőim olvasmányainak és médiafogyasztásának nyelvválasztási szokásaiban 

szintén a társadalmi környezet nyomása érvényesül nagyobb mértékben, ezért mind az 

idősebbeknél és középkorúaknál, mind a fiatalok esetén (97-100%) jellemző az, hogy az 

újság olvasásának, a rádió és televízió műsor hallgatásának, nézésének nyelve az orosz. Az 

„egyszemélyes” nyelvhasználati színterek között külön kell említeni a vallás nyelvét. A 

szociolingvisztikai szakirodalomban gyakran mutatják be a vallás nyelvmegőrző szerepét 

(vö. V. Borbély 1993: 85, Sándor Anna 2000: 132).  A vizsgálatom ezen a ponton az 

udmurtoknál a szakirodalomhoz képest eltérést mutat. Az adatközlőim válaszai alapján 

kiderült, hogy a fiatalok 66-79%-ára nem jellemző a templomba járás, se az imádkozás, 

tehát a vallásnak nincs nagy szerepe. Az idősek és a középkorú adatközlők eredményei azt 

mutatják, hogy bár az imádkozás nyelve 30-45%-uknak az udmurt, az udmurtra fordított 

vallásos tárgyú irodalmat összesen 9 fő olvassa, ők is csak néha. 

Az adatközlők kisközösségi nyelvhasználatában kétoldalú kommunikációról van szó. 

Az adatok alapján feltételezhető, hogy az adatközlőim a családon belül (a szülőkkel, 

testvérekkel, házastárssal, gyerekkel, rokonokkal) használják a legszabadabban és 

leggyakrabban az udmurt nyelvet. Az idősekkel, a barátokkal, a fiatalokkal való érintkezés 

az idősebb és középkorú adatközlők többségénél udmurt nyelven történik, míg a fiatal 

válaszadók esetén a fiatalokkal és a barátokkal való érintkezésben az orosz nyelvet 

választók száma se kevés (38-43%). A levelek és sms írása az idősebb és középkorú 

generációra nem jellemző, a fiataloknál pedig az új írásos formák alkalmazása során (sms-

írás) 60-70%–es az orosz nyelv kizárólagos használata. Oroszul tudó jelenlétében az 
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adatközlők kora csökkenésével nő az orosz nyelv használata. 

Az adatközlők nyelvhasználata a kevésbé központosított nyilvános színtereken, ahol 

valamennyire jelen van a politikai kontextus, azaz a hatósági nyomásgyakorlás, jellemzően 

az idősek és a középkorúak körében udmurt nyelven történik, hiszen ez a hatósági kényszer 

nem túl erős, a boltokban, orvosnál mind ismerik egymást, a fiatalok esetében pedig 

minkét nyelv használata megfigyelhető. A politikáról, hírekről való beszélgetés nyelvére a 

nyelvi és társadalmi környezet befolyással bír, ezért ezekben az esetekben inkább a kevert 

nyelv használata jellemző, a fiatalok esetében 44% csak orosz nyelvet használ ilyenkor. 

Az adatközlőim nyelvválasztási lehetőségei az erősebben központosított nyilvános 

színtereken korlátozottabbak, mint az előző színtereken. De itt is olyan színterek vannak, 

amelyek a falvak tekintetében átmeneti eseteknek tekinthetők, pl. a munkahely a közéleti 

és a hivatalos színterek között helyezkedik el az idősebb és középkorú adatközlők többsége 

esetén, hiszen a saját falujukban dolgoztak/dolgoznak, így az udmurt nyelv dominanciája 

jellemző. Azoknál a fiataloknál, akik már dolgoznak és főleg a járás központjában vagy 

városokban, az orosz áll túlsúlyban. A hivatalos iratok nyelve kizárólag az orosz, és ezt a 

nyelvválasztási helyzetet egyáltalán nincs mód elkerülni. 

Kutatási eredmények igazolják, hogy az udmurt nyelv előfordulási aránya a 

magánszférához kapcsolódó nyelvhasználati színtereken a legmagasabb, a közterületeken 

valamivel alacsonyabb, és a legkisebb az állam által kontrollált hivatali szférákban, azon 

belül is a hivatali/hivatalos írásbeliségben csak az orosz nyelv használatára van lehetőség. 

De gyakorlatilag a hivatali/hivatalos írásbeliségen kívül egyetlen olyan szituációt sem 

találtam, ahol az adatközlőim egyáltalán ne használnák az udmurt nyelvet. 

Az írott és beszélt nyelvváltozatok használatában elég nagy a különbség: az írott 

nyelv többnyire az orosz, a beszélt nyelv használata pedig a személyi kontextustól, a nyelvi 

és társadalmi környezettől és a politikai kontextustól függő, és ez erős hatást gyakorol arra, 

hogy az általam vizsgált közösség különböző csoportjaiban milyen eltérések fedezhetők fel 

a nyelvek használati köre, funkciója terén. Fontos kiemelni, hogy a nemzedékek közötti 

nyelvhasználatbeli eltérések észrevehetők, néha jelentős különbségek is előtérbe kerülnek: 

az idősebb korosztály tagjaira inkább az udmurt nyelv használata jellemző, a középkorúak 

egy része, a fiataloknak pedig döntő hányada inkább mindkét nyelvet vagy csak az oroszt 

használja. 

Az adatközlőim nyelvhasználati színtereken vizsgált nyelvválasztási szokásainak 

eredményei a kódváltás-mintákon is igazolódtak. A vizsgált közösségben megfigyelhető 

szituatív kódváltás kommunikációs stratégiaként kezelhető, hiszen a beszélők több esetben 

azért váltják a kódokat, hogy hitelesebbé, hatékonyabbá tegyék a mondanivalójukat. 
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4.4. A vizsgált közösségben használt nyelvek funkcióinak és kétnyelvűség-
típusának megállapítása 

A kétnyelvű közösségekben használt nyelvek között „munkamegosztás” (Romaine 

1995: 280) áll fenn, bizonyos nyelvhasználati színtereken az egyik, míg a másikon a másik 

nyelv a használatos. Az általam vizsgált közösségben is ez tükröződik. Ki kell emelni, 

hogy ezek az eredmények nem tükrözik a teljes udmurt közösséget, hanem csak az általam 

vizsgált közösség nyelvhasználati szokásait, és természetesen nem kizárólagosak és kivétel 

nélküliek.  

Deserijev még 1966-ban következőképpen foglalta össze az orosz nyelv funkcióit az 

egész Szovjetunióra vonatkozóan: 

• az országos állami intézmények nyelve, 

• az országos szintű ügyintézés és levelezés nyelve, 

• a központi rádió- és televízióadások, valamint folyóiratok és lapok nyelve, 

• a felsőoktatás és tudomány nyelve, 

• a tudomány, technika és kultúra minden területén (Deserijev 1966: 70–71). 

 Az udmurt és orosz nyelvek az általam vizsgált közösségben jelenleg az alábbi 

funkciókban élnek. 

Az udmurt nyelv funkciói:  

• a településen a szolgáltatások (pl. bolt, posta és stb.) és helyi szinten a hivatali 

szóbeli érintkezés nyelve, 

• a településen a közvetlen környezettel való kommunikáció nyelve, 

• a többség számára a munkahely nyelve, 

• titkos nyelv (a fiatal generáció számára), 

• a családi érintkezés nyelve, 

• a magánszféra (gondolkodás, álmodás) nyelve az idős és a középkorú generáció 

számára. 

Az orosz nyelv funkciói: 

•  államnyelvként a hivatali írásbeli érintkezés, az adminisztráció nyelve, 

• a nagyobb orosz többségű településeken, a városokban a környezettel való 

kapcsolattartás, a szolgáltatások igénybevételének nyelve, 

• az óvodai, általános- és középiskolai oktatás és a felsőoktatás nyelve, 

• a művelődés, információszerzés nyelve, 

• az egyházi élet nyelve, 

• az olvasás, írás nyelve, 
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• az időkifejezés, számolás nyelve. 

Amint a következőkből látjuk, hogy az orosz nyelv Deserijev által bemutatott 

funkciói nem változtak a mai napig. 

A vizsgált beszélőközösség nyelvhasználati színterei és nyelvválasztási szokásai 

alapján megpróbálkozom a közösségre jellemző kétnyelvűségtípusok megállapításával is. 

Nincs ugyanis általában vett kétnyelvűség, csak egyes kétnyelvűségi típusok vannak, 

amelyek más-más módon befolyásolják a kétnyelvű közösség nyelveinek jövőjét, 

rendszerét (vö. Göncz 1985, Csernicskó 1998, Bartha 1999). Eddig az udmurtok 

kétnyelvűségének tipologizálásával egyedül Salánki (Salánki 2007: 59) próbálkozott meg a 

disszertációjában. Az udmurtok kétnyelvűségének típusaira vonatkozólag nem állt 

rendelkezésemre szakirodalom Salánkin kívül, ezért ez az alfejezet jórészt saját kutatásaim 

és tapasztalataim alapján íródott. 

A kétnyelvűség jelenségéről mind egyéni, mind társadalmi vagy közösségi szinten 

beszélhetünk. „Az udmurt beszélőközösség kétnyelvűsége természetesen azt jelenti, hogy a 

közösséget alkotó beszélők is kétnyelvűek. Az egyén nyelvi és kommunikatív 

kompetenciáinak meghatározása többféle keretben történhet, univerzális meghatározás 

helyett az egyes összetevőket érdemes figyelembe venni. Bár az egyéni kétnyelvűség sem 

írható le élesen elkülönülő kategóriákkal, még kevésbé egy közösségé, mégis az egyéni 

kétnyelvűség az udmurt beszélőközösségre vonatkozólag bizonyos tényezők tekintetében 

mutathat közös jellegzetességeket. Ezen belül az egyes korosztályokat tekintve a beszélők 

kétnyelvűsége a közös helyett jellegzetes különbségeket mutathat” írja Salánki (2007: 59). 

Salánki a kétnyelvűség típusainak leírására a Bartha (1999: 195) könyvében táblázatba 

összefoglalt, Hamers és Blanc által leírt tényezőket is figyelembe veszi (Hamers és Blanc 

1989: 8–12). Fontos, hogy Salánki elkülöníti az idős és fiatal generáció kétnyelvűségi 

típusait. Salánki (2007: 57) kiemeli, hogy az általa adott összefoglalás csak a jellemző 

tendenciákat foglalja össze, amely alól számos kivétel lehetséges. Ezzel kapcsolatban 

mindenképpen szólni kell arról, hogy a kétnyelvűség igen összetett jelenség, ezért Göncz 

(1985: 153) szerint is egy meghatározott kétnyelvű helyzet általánosítása egy másikra nem 

indokolt. Mivel eddig még nem voltak végezve az összes udmurtokra jellemző udmurt-

orosz kétnyelvűségi kutatások, nem lehet beszélni arról, milyen kétnyelvűségi típusok 

jellemzőek az udmurtokra, hiszen az udmurt beszélőközösségek elég változóak, vannak 

olyanok is, amelyekre háromnyelvűség jellemző. Tehát komoly kutatások szükségesek az 

Udmurt Köztársaságban élő udmurt beszélőközösségek kétnyelvűségtípusainak 

megállapításához. 

A Kiss Jenő egyetemi tankönyvében (1995: 212–216), részben Borbély Anna (2006b: 
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87) és Karmacsi (2007: 20) tanulmányaiban bemutatott kétnyelvűségi fajták alapján 

igyekszem kategorizálni az általam vizsgált beszélőközösség, illetve tagjainak a 

kétnyelvűségét és az udmurt nyelv helyzetét. Figyelembe veszem a Salánki (2007) által 

leírt tényezőket is. 

Az általam vizsgált (és általában az egész udmurt) beszélőközösség 

kétnyelvűségének legfontosabb vonása, hogy kisebbségi kétnyelvűségről van szó, ami azt 

jelenti, hogy a közösség első nyelve (az udmurt) jogilag és valóságosan is alárendelt 

helyzetben van az államnyelvhez, az oroszhoz képest (vö. Csernicskó 1998: 198 és 

Lanstyák 2000: 149 tanulmányait az Ukrajnában és Szlovákiában beszélt magyar nyelvre 

vonatkozóan). Még egy lényeges vonása, hogy őshonos. E munka keretében nem állt 

módomban a községben élő oroszok, illetve más nemzetiségűek nyelvhasználati és 

nyelvválasztási szokásainak vizsgálata, de saját tapasztalataim, megfigyeléseim alapján 

mondhatom, hogy kiterjedése szerint a Muvyr községben élő közösségben kétoldalú 

kétnyelvűségről beszélhetünk. A község nem udmurt szármázású lakossága is beszél 

udmurtul. Ugyanakkor az egész Udmurt Köztársaságra vonatkozóan egyoldalú 

kétnyelvűségről van szó. A szociokulturális környezet alapján átmeneti kétnyelvűségről 

beszélhetünk, hiszen az udmurt és az orosz nyelv presztízse eltér egymástól. A jog és 

gyakorlat összefüggése szerint „de jure” kétnyelvűseg áll fenn, mert az jogilag rögzítve 

van a tarsadalomban. Az adott közösség tagjainak a kétnyelvűsége az életkor szerint 

(illetve az iskolázottság és a foglalkozás szerint is, bár egyelőre nem állt módomban ezzel 

foglalkozni) eltérő arányokat mutat, ezért a 14. számú táblázatban az adatközlőim 

mindhárom generációját bemutatom, hiszen az életkor nagyon fontos szociológiai tényező 

a nyelvvesztés terén, és a nyelvcsere helyzetébe elsősorban a fiatalok csoportja kerül (Gal 

1991, Bartha 1993: 46, V. Borbély 1993: 78). 
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14. táblázat. A vizsgált beszélőközösség és annak a tagjainak a kétnyelvűsége 
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A nyelvelsajátítás módja szerint az adott udmurt közösség kétnyelvűsége változó, 

hiszen az idősebb korosztályra az iskoláskori vagy felnőttkori (késői) kétnyelvűség 

jellemző, a középkorú generációnál a gyermekkori (korai), iskoláskori és felnőttkori 

(késői) kétnyelvűség is előfordul, mert minden egyes ember orosznyelv elsajátítása 

különböző nyelven kívüli tényezőktől függ. A középkorú interjúalanyaim között voltak 

olyanok is, akiket a szüleik nyáron mindig városba vittek el a rokonokhoz, hogy az orosz 

nyelvet jobban megtanulhassák. A fiataloknál pedig már csak a kétnyelvűség korai 

típusáról beszélhetünk, az óvodába a gyerekek már erős orosz nyelvtudással kerülnek. 

Salánki (2007: 59) is iskoláskori és felnőttkori (késői) kétnyelvűséget jelöl meg az idősek 

esetében, a fiatal generáció esetén pedig gyermekkorit (korait). 

A nyelvelsajátítás ideje szerint mind az idős, mind a középkorú generációnál 

egymás utáni kétnyelvűségről beszélhetünk, hiszen az orosz nyelvelsajátítása főképpen az 

óvodában, az iskolában, a médián keresztül és a katonaságban kezdődött. A fiataloknál 

feltételezhető, hogy az orosz és az udmurt elsajátítása egyidejűleg történt. Salánki (2007: 

59) kategorizálásában a fiataloknál előfordul, hogy az orosz elsajátítása megelőzi az 

udmurtét, ami a városokban vagy nagyobb falvakban élő udmurtokra jellemző, vagy 

olyanokra, akik településén oroszok élnek többségben. Az általam vizsgált 

beszélőközösségben is ilyen típusú kétnyelvűségről beszélhetünk a vegyes családok esetén 

(de jelen munkában nem vettem őket az adatközlőim közé). Muvyr községben még nem 

nagy az ilyen családok száma, de külön vizsgálatokat igényelnek, hiszen észrevehető, hogy 

az ezekből a családokból való gyerekek valamennyire befolyásolják a többi gyerek 

nyelvválasztását is a játszótéren, az óvodában (ha van oroszul beszélő gyerek, akkor játék 

közben lehet hallani, hogy csak oroszul beszélnek a gyerekek). 

A két nyelv kompetenciaszintjét (amit Lambert (1975) kiegyenlített és egyenlőtlen 

kétnyelvűségként különböztetett meg), illetve a nyelvismeret különbségeit egyelőre csak 

saját tapasztalataim és az adatközlőim önbevallásai alapján föltételezhetem, ezért a 

megállapításaim további kutatásokat igényelnek. Föltételezem, hogy az idős generáció 

esetében az udmurt nyelv javára való egyenlőtlen kétnyelvűség jellemző, bár az orosz 

nyelv bizonyos változatait (pl. szaknyelv) esetleg jobban birtokolják, mint az udmurt 

nyelvet. A középkorúak esetén mind az udmurt nyelv javára való egyenlőtlen, mind pedig 

kiegyensúlyozott (balansz) kétnyelvűségről beszélhetünk. Balansz kétnyelvűségről akkor 

beszélünk, ha az adatközlőim a munkájuk miatt az orosz nyelvet hasonló gyakorisággal 

használják, mint az udmurt nyelvet. A fiatalok esetében ez nem ilyen egyértelműen 

állapítható meg, mivel minden embert külön kell elemezni, de az általam vizsgált 

fiataloknál kiegyensúlyozott vagy egyenlőtlen kétnyelvűség jellemző. (Hogy az orosz 
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nyelv vagy az udmurt nyelv javára, az egyelőre kérdéses. Ennek megállapítására külön 

vizsgálatokat kell végezni.). Ahogy Salánki (2007: 59) is kiemeli, az udmurtok 

kétnyelvűségi típusaira vonatkozó vizsgálatok hiányában sokszor nem lehet egyértelmű 

megállapításokat tenni, ezért oda, ahol a további vizsgálatok szükségesek, kérdőjeleket 

tettem, hiszen számos átmenet előfordulhat. 

A kétnyelvűség eredete szerint az idős generációra mesterséges (Lanstyák (2000: 

149) „ellenőrzött kétnyelvűségnek” nevezi) kétnyelvűség jellemző, azaz az orosz nyelv 

elsajátítása nem természetes élethelyzetekben, hanem az oktatási intézményekben történik, 

a középkorúak mind mesterségesen, mind pedig spontán módon sajátítják el az orosz 

nyelvet. A fiatalok az orosz nyelvet már spontán módon sajátítják el: vagy családon belül, 

vagy olyan színtereken, mint barátokkal való időtöltés, játszótér stb., tehát természetes 

kétnyelvűségről beszélhetünk. 

Az elsajátítás ideje és kontextusa, ill. a kétnyelvűek nyelvrendszereinek kapcsolata 

alapján Ervin és Osgood (1954) nyomán beszélhetünk összetett és mellérendelt/koordinált 

kétnyelvűségről. Az adott beszélőközösség esetében mindhárom generációra egyaránt 

jellemző az összetett és a mellérendelt kétnyelvűség is, mint ahogy ezek Salánki (2007: 59) 

kategorizálásában is ki vannak emelve. 

A kognitív fejl ődés és szociokulturális környezet összefüggése alapján felcserélő 

(szubtraktív) és hozzáadó (additív) kétnyelvűséget szokás megkülönböztetni. Felcserélő 

kétnyelvűségi helyzet akkor jön létre, ha a kisebbség nyelvét lenézik. Ilyenkor egyéni 

szinten a másodnyelv elsajátítása az első nyelv visszaszorulásával jár együtt, s hosszabb 

távon az első nyelvnek a másodikkal való fokozatos felcserélését eredményezi. Ezzel 

szemben a hozzáadó kétnyelvűségre az jellemző, hogy az újonnan elsajátított nyelvi 

ismeretek kiegészítik a régieket (Lanstyák 2000: 150). Hozzáadó kétnyelvűségi helyzetről 

akkor beszélünk, ha a nemzetiségileg vegyes környezetben használt nyelveket és a 

hozzájuk kapcsolódó kultúrákat nem rangsorolják, hanem egyformán értékelik. Ilyenkor az 

ott használt nyelvek tanulása vonzó cél, és ritka a nyelvcsere. Az egyik nyelv tanulása nem 

a másik nyelv rovására történik, hanem az egyik nyelvhez, megtartva azt, hozzáfejlődik a 

másik. Az ilyen oktatás alapot ad a funkcionális kétnyelvűség, mindkét nyelv magas szintű 

ismeretének kialakulásához (Máté–Kosic–Gönz 2009: 3). Az általam vizsgált közösség 

esetén a többségi környezet az egyik nyelvet és kultúrát kívánatosabbnak tartja a másiknál, 

ebben az esetben az orosz nyelv presztízse magasabb. Az adatközlőim esetén is az 

feltételezhető, hogy előnyben is részesítik az orosz nyelvet, hiszen az orosz nyelv hatása 

magától értetődő és elkerülhetetlen, és mind a szülők, mind a tanárok arra biztatják a 

gyerekeket az iskolában, hogy az órákon kívül egymás között is oroszul beszéljenek, hogy 
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a jövőben a lehető legjobb elhelyezkedési lehetőségeik legyenek. 

A csoporthoz tartozás tudata és a kulturális identitás alapján elég nehéz 

egyértelműen beszélni az adott közösség kétnyelvűség típusáról. Salánki is hangsúlyozza 

ezt a problémát, mondva, hogy „vonatkozó vizsgálatok hiányában a nyelvi és kulturális 

identitás jellegzetes megjelenési formáiról nem lehet megállapításokat tenni. Nagyon 

valószínűnek tűnik azonban, hogy a monokulturális kétnyelvűség a mai beszélők körében 

nem vagy nagyon ritkán fordul elő” (Salánki 2007: 59). Ahogy én látom a falvakban élő 

vagy falvakból városba került fiatalok nyelvi viselkedését, az oroszokkal való azonosulási 

próbálkozásokat, feltételezhetem, hogy ezen fiatalok többségére a dekulturális 

kétnyelvűség jellemző, hiszen az orosz kultúra iránti érdeklődés, „olyannak lenni, mint 

körülöttem a többiek” és más próbálkozások miatt nem akarják az udmurt kultúrát követni, 

„falusi/vidéki” lenni, de nem mindenkinek sikerül „orosznak” lenni, ami arra vezet, hogy 

semmilyen csoporttal sem azonosulnak és a kettős identitás megléte kérdőjeles. 

Beszélhetünk-e köztes, kevert, „se nem udmurt, se nem orosz” képlékeny identitásról, 

amely a saját csoport és a „mások” interakciói során képződik? Érdemes lenne a jövőben – 

a minta nagyságát bővítve – azt is megvizsgálni, hogy vajon a csoporthoz tartozás tudata és 

a kulturális identitás alapján milyen típusú kétnyelvűségről beszélhetünk ebben a 

beszélőközösségben. 

Befejezésül ennek az alfejezetnek a lényegét két pontban összegzem: 

• 1966 óta nem változtak az orosz nyelv funkciói Oroszország területén, de azért 

továbbra is beszélhetünk munkamegosztásról az udmurt és orosz nyelvek között, mert 

bizonyos szituációkban az adatközlők nem tudják az általuk ismert két nyelvet használni. 

Az orosz nyelv a hivatali írásbeli érintkezés, az adminisztráció, a városi környezettel való 

kapcsolattartás, a szolgáltatások igénybevételének nyelve, illetve az oktatás, a művelődés, 

információszerzés nyelve, stb. 

• Az általam vizsgált beszélőközösség kétnyelvűség-típusaival kapcsolatos 

megállapítások sokszor egyelőre kérdésesek nagyobb, alapos kutatások hiányában, ezért 

saját tapasztalataim alapján feltételeztem azokat. Elemezésre lenne szükség mind az északi, 

mind a középső és déli nyelvjárásokba tartozó udmurt beszélőközösségekben, illetve külön 

kell foglalkozni a határon túli udmurtokkal (más köztársaságokban, az Udmurt 

Köztársaságon kívüli területeken élő udmurtokkal). Csak ebben az esetben tudjuk 

pontosabban leírni az udmurtokra jellemző kétnyelvűség típusait és beszélni a 

sajátosságairól. 
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5. Az udmurt nyelv jövője 

Napjainkban egyre többet hallani valós aggodalmakat a kis nyelvek és változataik 

sorsával, megmaradásával kapcsolatban (Skutnabb-Kangas 2000, Bradley-Bradley 2002, 

Heller 2007: 1–13, Moseley 2007, Atlas 2010). A vélemények eltérnek, hiszen másképp 

vélekednek róla azok, akiket nem közvetlenül érint a kérdés, s természetesen másként a kis 

nyelvek beszélői. Ezek a vélemények és gondolatok nagyon fontosak, mivel a kisebbségi 

nyelvek további sorsának meghatározójává vál(hat)nak. Mára az udmurtok esetében is 

komollyá érett a kérdés: min múlik az udmurt nyelv jövője, mik azok a módszerek, amik 

megerősítik az udmurt nyelv életképességét. Jól tudjuk, hogy a jövő csak a jelen 

felvázolásán keresztül értelmezhető (Kolláth 2004). Ezért most (amikor még beszélhetünk 

valamennyire stabil kétnyelvűségről) kutatni kell a kisebbségben, kétnyelvű környezetben 

élő népek nyelvi viselkedését, a saját nyelvéhez való viszonyulását, gondolatait, hogy 

tudjuk, milyen irányban kell haladnunk, milyen segítségre van szüksége magának a népnek 

ebben a pillanatban. Ahogy Salánki (2009: 293) is kiemeli, azért szükséges az egyes, 

nyelvvel kapcsolatos vélekedések vizsgálata, hogy az udmurt nyelv jövőjének alakulásához 

kapjuk lehetséges előrejelzést. 

Fontos az udmurt nyelvi előítéletekről is beszélni, amelyeknek elemzése mind az 

angolszász, mind a magyar szakirodalomban már igen jelentős (vö. Bauer–Tridgill 1998, 

Sándor–Langman–Pléh 1998, Bartha 1999, Lanstyák 2007a, 2007b, Kontra 2009). Hiszen 

a nyelvi mítoszok és babonák gátolhatják a nyelvi érvényesülést. 

5.1. A vizsgált beszélőközösség nyelvi és társadalmi attitűdjei 

Hogy megmarad-e a kisebbségi, alacsony presztízsű nyelv, gyakran attól függ, mit 

gondol és hogyan gondolkodik az adott nyelvet beszélő közösség a saját nyelvéről, azokról 

a változásokról, amelyek épp végbemennek a nyelvben. Ezeket a véleményeket kutatva 

valamennyire befolyásolható a nyelvcsere is. Ahogy Susan Gal (1991) is megjegyzi: „Noha 

a nyelvcsere nyilván nagyon fontos külső társadalmi és gazdaságpolitikai tényezőktől függ, 

fontos vizsgálni a belső feltételeket is. Ezek közé tartozik az emberek belső mentalitása, a 

nyelvhez tapadó értékrendszer és attitűdök. Ezek határozzák meg, hogy melyik irányban és 

hogyan folyik a nyelvcsere, hogy lesz-e nyelvcsere egyáltalán”. Sándor Anna szerint a 

nyelvi attitűdök hatással lehetnek egy-egy nyelv/nyelvváltozat sorsára is (Sándor Anna 

2002: 28). Tehát fontos feladat megmutatni, feltérképezni a vélekedésüket, azaz az 

attitűdöket. Az attitűdök „az egyes embereknek és emberek csoportjainak nyelvekkel, 

nyelvváltozatokkal, nyelvi jelenségekkel és elemekkel, illetőleg a konkrét 
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nyelvhasználattal szembeni beállítottságát, hozzájuk való viszonyulását, róluk kialakult 

értékelő jellegű viselkedését jelöli” (Kiss 1995: 135). Deprez és Persoons (1987: 128) 

kiemelik, hogy az attitűdöket az egyén szocializációja során először a szülőktől kapja, azaz 

a szülők saját véleményükön, ítéleteiken, szándékukon és viselkedésükön keresztül 

ösztönzik a gyereket gondolkodni, ítélni és cselekedni hasonlóan. Később az egyén 

attitűdjeinek a fejlődésére nagy hatással vannak a barátok, a média és az oktatás. De 

mindenképpen hangsúlyozni kell azt, ahogy Deprez és Persoons (1987: 130) is erre hívja 

fel figyelmet, hogy a kialakult attitűdöket meg lehet változtatni új információval, új 

tapasztalattal. Ez azért fontos, mert az udmurtok, illetve más, kisebbségben élő 

oroszországi népek esetén a nyelvi attitűdökre vonatkozó kutatásokkal úgy gondolom, még 

lehet a negatív vélekedéseken, élőítéleteken változtatni. 

Az anyaggyűjtést 2005-ben szociolingvisztikai, illetőleg antropológiai nyelvészeti 

kutatásokban megszokott módszerek segítségével végeztem: 1. kérdőíves megkérdezéssel, 

2. passzív és résztvevői megfigyeléssel, 3. kötetlen beszélgetéssel, melyet diktafonra is 

rögzítettem. Az adatközlőimtől kapott további érdekes információkat táblázatba foglaltam 

össze (lásd 16.–18. táblázatokat). A nyelvi attitűdök feltérképezésénél elsősorban a 3 

generációba tartozó adatközlők irodalmi nyelvi/nyelvjárási tudatát, ill. az orosz és udmurt 

nyelvekhez való viszonyulását, a róluk kialakított értékítéleteiket vizsgáltam, így egyben 

szert tettem bizonyos társadalmi attitűdjeik ismeretére is. A vizsgálat empirikus adataihoz 

rövid interpretációkat, adatközlői véleményeket is fűzök, hogy teljesebb összképet 

kapjunk. 

A magyar nyelvtudományi szakirodalom sokszor a magyar anyanyelvű beszélőknek 

elvben a magyar nyelvterület egészének nyelvváltozataira vonatkozó ítéleteit tartalmazza, 

illetve a nyelvjárások megítélésével, a nyelvjárások és a köznyelv versenyével, illetve a 

nyelvjárási nyelvhasználatnak és a nyelvjárási beszélőknek a megbélyegzésével 

kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik (Kiss 1996: 138–15, 1998: 934, 2002). Az udmurt 

nyelvjárásokkal és az udmurt köznyelvvel kapcsolatban mindenképpen azt kell kiemelni, 

hogy ennek a kérdésnek más a természete. Saját megfigyeléseim alapján feltételezem, 

hogy általában maguk az udmurt beszélők nem stigmatizálják a nem standard udmurt 

alakokat, az udmurt tanárok se nézik le a nyelvjárásokat (természetesen a nyelvjárásokkal 

kapcsolatos attitűdök vizsgálata hiányában ezek a megállapítások további kutatásokat 

igényelnek), akkor se, ha ők maguk többsége udmurt irodalmi nyelven próbál beszélni. 

Ennek természetesen vannak okai, közülük az egyik, ahogy Salánki is figyelmet fordít erre: 

„Bár az iskolai oktatás feladata az udmurt köznyelv elsajátíttatása, a kevés óraszám miatt 

ez csak részben sikeres. Tehát a beszélők nem szereznek megfelelő készségeket az (alig 
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létező) hivatalos, publicisztikai, tudományos stb. stílus alkalmazására” (Salánki 2007: 56), 

sőt az anyanyelvjárásuk sajátosságairól nem is beszélnek az udmurtórákon. Ezért, ahogy 

majd lejebb látni lehet, az udmurt nyelvváltozatokkal kapcsolatban más a probléma: az 

adatközlőim számára az ő általuk beszélt nyelvjárás és az irodalmi udmurt nyelv között 

mintha óriási különbség lenne, mintha két külön nyelvről lenne szó, főleg az időseknek és 

középkorúaknak. 

Az udmurt nyelv területi tagoltsága szerint az általam vizsgált beszélőközösség 

nyelve a középső nyelvjárási régióhoz tartozik (bővebben az udmurt nyelvjárásokról lásd 

Csúcs 1990a: 12–19, Kelmakov 1987, 1992, 2003,, Salánki 2007: 51–53, Atlasz 2009 ). A 

középső nyelvjárás átmenetet képez két északi és déli nyelvjárás között, kevesebb önálló 

jellegzetessége van, mint a déli és északi nyelvjárásoknak. 

Úgy gondolom, hogy az adatközlőim nyelvi attitűdjei a nyelvjárás és irodalmi nyelv 

aktív, illetőleg passzív ismeretén keresztül közelíthetők meg. 

35. ábra. Nyelvjárásban vagy irodalmi nyelven beszél? 
(Terepadatok 2005, N=189, önbevallás szerint) 

 

Ahogy a 35. ábrából látható, az idősek (73%-a) és középkorúak (61%-a) többsége azt 

jelölte, hogy csak nyelvjárásban beszél, a fiataloknál pedig gyakori mindkét nyelvváltozat 

használata (51%). A fiatalok nyelvi mobilitása jóval nagyobb az előző két generációénál, s 

ez véleményem szerint biztosítja azt is, hogy sokkal gyakrabban alkalmaznak két 

nyelvváltozatot. A fiatalok közül néhányan megjegyezték, hogy a nyelvváltozat választás a 

szituációtól (18%) és a témától (8%) függ. 
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36. ábra. Eltérő nyelvjárások közötti megértésbeli nehézségek 
(Terepadatok 2005, N=189, önbevallás szerint) 

 

A 36. ábrából látható, hogy az idősebb és középkorú adatközlőim majdnem fele 

„nem”-mel válaszolt (az idősek 48%-a, a középkorúak 51%-a), a fiatalok többségének 

(90%) viszont önbevallása szerint már voltak ilyen nehezségei, amik főleg a fiatal 

adatközlőim szerint leginkább az eltérő szókészletben nyilvánultak meg. 

A következő kérdéssel azt tudakoltam, hogy a kevert beszédet hogyan ítélik meg az 

idősebb adatközlők, a középkorúak és a fiatalok. A kódváltás, ahogy a 4.2. fejezetben 

bemutattam, egyes kétnyelvű közösségekben nemcsak különféle társadalmi és 

nyelvhasználati funkcióval bír, hanem maguk a beszélők is különféle módon viszonyulnak 

hozzá, aminek a kutatását Romaine (1995: 121–123) is fontosnak tartja. Romaine (1995: 

295–302) arra is felhívja a figyelmet, hogy a kódváltásra vonatkozó nyelvi attitűdök akkor 

változatosak, ha a beszélők instabil (nyelvcserés) kétnyelvűségi helyzetben élnek. A Muvyr 

községben végzett vizsgálatok is erre engednek következtetni. 

37. ábra. Kevert nyelv használata (Terepadatok 2005, N=189, önbevallás szerint) 

 

Ahogy a 37. ábrából látjuk, az idősek 73%-a azt jelölte, hogy beszél kevert nyelven, 

a középkorú korosztály 66%-a gyakran, 31%-a viszont néha beszél, és csak 3%-uk 
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válaszolt nemmel. Mindenképpen érdekes, hogy a fiatalok egy része (16%) nemmel 

válaszolt. De ahogy Salánki (2007: 119) is kiemeli, annek ellenére, hogy azt állítják, hogy 

nem vagy csak néha beszélnek így, a kötetlen beszélgetések közben azt tapasztaljuk, hogy 

több adatközlő, aki erre a kérdésre azt felelte, hogy nem beszél keverten, mégis mindhárom 

generáció kevert nyelven beszél. Ezt bizonyítják a Nyelvhasználat a kódváltás mintáján 

című fejezetben bemutatott példák, ahol az adatközlők az udmurt és orosz nyelvet 

váltogatják a témától, szituációtól függően (lásd a 4.2. fej.). Azonban a kevert nyelvvel 

kapcsolatos negatív vélekedések világszerte jelen vannak, hiszen ez a beszédmód a laikus 

számára kaotikusnak tűnik. Minden finnugor nép esetén valószínűleg feltételezhető ez a 

megítélés, így pl. Janurik Boglárka98 is hasonló véleményeket rögzített. A fiatal kutató 

szerint az erza adatközlői „az eloroszosodás jelét látják benne sok esetben, ezt sugalmazza 

többek között az iskolai oktatás is, sokan inkább az orosz nyelv irányába hajlanak, amikor 

arról kell dönteniük, milyen nyelvet választanak gyermekük anyanyelveként” (Janurik 

2010). A magyarországi németekre vonatkozó vizsgálatokból is kiderült, egyes kétnyelvű 

magyarországi német beszélők pozitívan, mások inkább negatívan viszonyulnak a 

kódváltáshoz (Németh Attila 2009: 181). 

38. ábra. A kevert nyelvű beszélgetés értékelése 
(Terepadatok 2005, N=189, önbevallás szerint) 

 

A 38. ábra adatai azt mutatják, hogy az idősebbek és a középkorúak a kevert 

beszédmódot negatívabban ítélik meg a fiatalabbaknál, így az idősebbek 42%-a és a 

középkorúak 82%-a arról nyilatkozott, hogy nem helyeslik. Ez valószínűleg azzal 

magyarázható, hogy a kódváltást a fiatalok a kétnyelvű beszéd természetes 

kísérőjelenségének tartják. A fiatalok szerint a kevert beszélgetés megkönnyíti a 

kommunikációt (56%), 44%-uk szerint pedig mindenki ilyen módon beszél. Bár az előző, 

                                                 
98Az erza-orosz kódváltással foglalkozik. 
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37. ábrából láthatjuk, hogy inkább a fiatalok válaszoltak nemmel (16%). Ez érdekes 

eredmény, ha figyelembe vesszük, hogy az előző, 37. kérdésre mennyire sokan adták azt a 

választ, hogy gyakran beszélnek kevert nyelven, de ők maguk sem helyeslik. 

Az idős és középkorú adatközlőim elítélik a saját kevert beszédmódjukról, de ehhez 

kapcsolódóan saját udmurt irodalminyelv-tudásukat sem tartják magas szintűnek. 

39. ábra Mennyire érti Ön az udmurt irodalmi nyelvet? 
(Terepadatok 2005, N=189, önbevallás szerint) 

 

A 39. ábrán látszik, hogy míg az idősek (67%-a) és a középkorúak (72%-a) 

túlnyomórészt megértésbeli nehézségekkel szembesülnek, addig a fiatalabb adatközlők 

esetében találhatunk sokkal változatosabb válaszokat. Az előző két csoporthoz képest 

többen azt válaszolták, hogy „nagyon jól” (7%) vagy „jól” (22%) értik az udmurt irodalmi 

nyelvet, bár a fiatalok esetében is 42% az irodalmi nyelvet „nem nagyon jól” értők száma. 

Az adatközlőim által a nyelvjárástudás és az udmurt irodalmi nyelv ismerete között 

tett különbség (lásd a 35. ábrát) és az udmurt irodalmi nyelv értésének nehézsége (lásd a 

39. ábrát) magyarázható az udmurt média hiányos működésével és a könyvek hiányával. 

Az adatközlőim számára az udmurt irodalmi nyelv elérhetetlennek tűnik, másrészt az új 

udmurt szóalkotási reformok miatt az az udmurt nyelv, amelyet a médiában 

használnak/beszélnek, érthetetlenné válik számukra. 
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40. ábra. Van-e különbség az Ön által beszélt nyelv és a televízíóban, rádióban beszélt 
nyelv között? (Terepadatok 2005, N=189, önbevallás szerint) 

 
Ahogy a 40. ábra is mutatja, az adatközlőim által beszélt nyelv és a televízíóban 

beszélt nyelv között elég nagy a különbség. Főleg az idősebb (79%) és a középkorú 

generáció (81%) számára ez a különbség már annyira nagy, hogy az egyik 75-éves 

adatközlőm úgy vallott erről: „Удмурт программаосты учкыны вырисько ик, нош 

номырзэ валаны уг лу ин, шуг кылъёсын верасько, газет лыдӟем ик уг пот” 

(„Igyekszem az udmurt programokat nézni, de már semmit se lehet érteni, nehéz szavakkal 

beszélnek, az újságokat pedig olvasni se akarom”). A középkorú és a fiatal adatközlőim 

közül 3% azt mondta, hogy nincs semmi különbség a két nyelv között. E néhány ember 

önbevallása szerint nyomon követi az új udmurt szavakat, többet olvas udmurtul. 

41. ábra. Hol beszélnek a legszebben udmurtul? 
(Terepadatok 2005, N=189, önbevallás szerint) 

 

Bár az előző, 40. ábrából láthatjuk, hogy az idősek és középkorúak többsége (79-

81%) más udmurt nyelvet beszél, mint amit a médiában használnak, mégis feltűnő, hogy az 

idős és középkorú adatközlőknek a falusi udmurt nyelv még mindig szebb a rádióban és 
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televízióban hallható nyelvnél, így az idősek 73%-ának, a közékorúak 66%-ának a 

falvakban használt udmurt nyelv változáta tetszik, míg a fiatalok 79%-a a média udmurt 

nyelvét preferálja. A fiatalok esetében pedig az a különbség, ami a média által használt és 

az általuk beszélt nyelvben véleményük szerint érezhető, arra vonatkozik, hogy szerintük a 

rádióban és televizióban szebben beszélnek, mint ők. 

Az egyes nemzedékek nyelvhasználata közötti eltérés is nyilvánvaló a beszélők 

számára. 

42. ábra. Kik beszélnek a legszebben udmurtul? 
(Terepadatok 2005, N=189, önbevallás szerint) 

 
Arra a kérdésre, hogy „Kik beszélnek a legszebben udmurtul?” (42. ábra), a 

megkérdezett idősebbek és középkorúak 70%-a számára a középkorúak és idősebbek által 

beszélt udmurt nyelv szebb, mint a fiataloké. A fiatalok többsége (60%) is ezt a választ 

jelölte meg, bár 40%-a szerint mégis a fiatalok beszélnek legszebben udmurtul. Az 

eltéréseket így fogalmazták meg a fiatal adatközlőim: a fiatalok most már az új udmurt 

szavakat is ismerik, ezért igyekeznek kikerülni az orosz szavakat a beszédükben.  

A következő adatok a nyelvek versenyével és presztízsével kapcsolatos attitűdöket 

térképezik fel. Általában az anyanyelvhez többnyire pozitívan viszonyulnak, ez 

természetes jelenség egy-egy közösségen belül. Például az oroszok a saját nyelvüket tartják 

a legszebbnek. Az udmurtok esetében azonban nagyon erős a társadalmi tényező hatása. 

Mielőtt a következő ábrát elemezném, úgy vélem, tisztázni kell, mit jelent az, hogy a 

„könnyebben beszélt nyelv”. Salánki feltételezi, hogy a könnyebben beszélt nyelv a jobban 

ismert nyelvet jelentheti és a nyelvtudás szintjétől függ (Salánki 2009: 296). 
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43. ábra. Milyen nyelven beszél Ön könnyebben és milyen nyelven szeret jobban 
beszélni? (Terepadatok 2005, N=189, önbevallás szerint) 

 
 

Ha az életkori megoszlást tekintjük, a 43. ábrából látszik, hogy az idősek és 

középkorúak között nem annyira jelentős a különbség, számukra mégis az udmurt nyelv 

jelenti a könnyebb és preferált nyelvet. Mindkét esetben az idősek 70%-a és a középkorúak 

82-88%-a az udmurt nyelvet jelölte meg. A többi csoporthoz képest a 30 év alatti 

beszélőknél jóval több azoknak a száma, akik oroszul szeretnek beszélni (17%) és oroszul 

könnyebben is beszélnek (27%). A másik két generációhoz képest több a fiataloknál azok 

száma is, akik mindkét nyelven szívesen beszélnek (18-24%), de e csoport körében 

jelentősen nagyobb azok száma, akik az oroszt kedvelik jobban (27%). 

Salánki szerint a mai udmurt nyelv esetében talán diglossziáról beszélhetünk abban 

az értelemben, hogy egyes témákról udmurtul, másokról oroszul szokás beszélni (Salánki 

2009: 297). 

44. ábra. Vannak-e olyan témák, amelyek jobban hangzanak csak udmurtul és csak 
oroszul? (Terepadatok 2005, N=189, önbevallás szerint) 
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A 44. számú ábrából látható adatok már elég nagy különbséget mutatnak az idős, 

középkorú és fiatal generációk között. Az első két csoportba tartozó válaszadók többsége 

azt jelölte be, hogy nagyobb az udmurtul, mint az oroszul jobban hangzó témák aránya. Az 

idősek 79%-a, a középkorúak 73%-a szerint csak oroszul jól hangzó témák nincsenek, az 

udmurtul jobban hangzó témák létét 75-83%-uk jelölte. A fiatalok 95%-a viszont több 

oroszul jobban hangzó témát nevezett meg. Valószínűleg ennek az oka abban rejlik, hogy a 

fiatalok számára az orosz nyelv presztízse sokkal nagyobb az udmurténál. 

Következő táblázat felvázolja, mik azok a témák, amik jobban hangzanak udmurtul, 

és mik, amelyek oroszul. Az adatközlőim több témát is megnevezhettek egyszerre. 

15. táblázat. Az adatközlők által kijelölt témák 

idősek középkorúak fiatalok 

udmurtul oroszul udmurtul oroszul udmurtul oroszul 

foklór 

dalok 

hagyomány

ok 

szerelem 

természet 

mesék 

 

foklór 

dalok 

hagyományok 

mesék 

versek 

politika 

szerelem időjárás 

városi élet 

közgazdaság 

politika 

pszichológia 

szociológia 

 

Salánki (2009: 298) adatközlőinek témáival összhangban vannak az én adatközlőim 

témái is: udmurtul jobban hangzanak a szerelemről, hagyományokról, természetről 

folytatott beszélgetések, az idős és középkorúak inkább udmurtul szeretnek énekelni. Míg 

az időseknek és középkorúaknak természetes a hagyományokról udmurtul beszélni vagy 

udmurtul énekelni, a fiatalok esetében már a beszédtémák is változatosabbak, és az orosz 

nyelv dominanciája jellemző. Minden, ami a mai modern társadalomhoz kapcsolódik (pl. 

szociológia, politika), oroszul tűnik jobbnak. Salánki azt hangsúlyozza, hogy a 

„jólhangzósági” ítéletek a jelenlegi nyelvhasználati szokásokat, lehetőségeket képezik le 

(Salánki 2009: 298). Például, ahogy a táblázatból látjuk, a mesék esetében az orosz 

előtérbe kerül, ami megint azzal lehet összefüggésben, hogy az udmurt nyelvű könyvek a 

gyerekek számára is hiányoznak, illetve az óvodában csak az orosz tanításhoz, orosz 

könyvek olvasáshoz ragaszkodnak a tanárok. 

Az attitűdvizsgálatok gyakori kérdése a nyelvek jövőjének megítélése, ami a mai 

udmurt nyelvhez való viszonyulást mutató adatokon keresztül is elérhető. 
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45. ábra. Változik-e a mai udmurt nyelv? 
(Terepadatok 2005, N=189, önbevallás szerint) 

 
A 45. ábrából feltűnő, hogy az udmurt nyelv változására vonatkozó kép 

összességében kedvező, mert ahogy az adatok mutatják, mindhárom nemzedék többsége 

érzi (75-78%), hogy változik, de hogy pontosan milyen irányba, azt a következő, 46. 

diagram adatai mutatják be. 

46. ábra. Gyakrabban vagy ritkábban használják mostanában az udmurt nyelvet? 
(Terepadatok 2005, N=189, önbevallás szerint) 

 
A 46. ábrán látható, hogy a fiatalok válaszai pozitívabbak a másik két csoportnál: a 

fiatalok 67%-a jelelte be, hogy mostanában „gyakrabban” használják az udmurt nyelvet, 

míg az idősek (52%) és középkorúak (49%) úgy érzik, hogy ritkábban használják. Ebből 

feltételezhető, hogy egyrészt, a fiatalabb generáció jobban kimozdul a faluból, az életükben 

gyakrabban előfordulnak olyan szituációk, amelyek révén megállapíthatják, hogy az 

udmurt nyelvet már gyakrabban lehet hallani, másrészt, az Internet is szerepet játszhat 

ebben. 

Bár az udmurt nyelv mai állapotára vonatkozó adatok eléggé pozitívak, nagy 
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probléma, hogy a beszélők nincsenek tisztában azzal, milyen előnyöket jelenthet a 

kétnyelvűség. A kétnyelvűség jelenségéhez való viszonyulás feltérképezését mutatják a 

következő ábrák. 

47. ábra. Értékeli-e Ön, hogy két nyelven tud beszélni? 
(Terepadatok 2005, N=189, önbevallás szerint) 

 
A 47. ábrán megfigyelhető, hogy az idősek és középkorúak 100%-os válaszai az 

udmurt-orosz kétnyelvűségi helyzet értékét hangsúlyozzák. De ennek ellenére, ahogy látni 

fogjuk a 16., 17., 18. táblázatból, az adatközlőim nincsenek tisztában azzal, milyen 

előnyeik vannak, hogy két nyelven beszélnek. A fiatalok 10%-a  kevésbé pozitívan 

viszonyul a kérdéshez, s ezt nyilvánvalóan az iskola, illetve a társadalmi attítűdök is 

befolyásolják (lásd a 48. ábrát). Két fiatal azt is hozzátette, hogy inkább oroszul lenne 

érdemes rendesen tudni. 

48. ábra. Értékelik-e az oroszok, illetve más nemzetiségűek, hogy Ön két nyelvet ismer? 
(Terepadatok 2005, N=189, önbevallás szerint) 

 
A 48. ábrán látható, hogy az idősek válaszai nagyon pozitívak, hiszen az életük nagy 

részét a faluban töltik és akik értékelik, hogy két nyelvet tudnak, azok válószínűleg az 

orosz rokonok és barátok. A középkorúak válaszadóknak is csak 2 %-a szerint nem 
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értékelik az oroszok és más nem nemzetiségek azt, hogy két nyelven beszélnek. 

Szembetűnő, hogy a fiatalok is meglehetősen pozitívan vélekednek a kérdésről és csak 2%-

uk gondolja úgy, hogy nem értekelik nyelvtudásukat. 

49. ábra. Kell-e tanulni az udmurt nyelvet? Kiknek kell? 
(Terepadatok 2005, N=189, önbevallás szerint) 

 
A 49. ábrán bemutatott adatok összképe elég pozitív, hiszen az adatközlők többsége 

az udmurt nyelv tanulásának a szükségéről nyilatkozott. A „csak az érdeklődőknek” választ 

megjelöltek száma meglepően csekély, közülük a fiatalok 4%-a és a középkorúak 2%-a. Az 

adatközlőim fontosnak tartják azt is, hogy mindenki tanulja az udmurt nyelvet az Udmurt 

Köztársaságban. 

Péntek János szerint ha „a nyelv jövőjét nem csupán valamely prófécia 

kinyilatkoztatásával látolgatjuk, hanem a folyamatok ismeretében szándékunkban áll 

befolyásolni is, mindenekelőtt a nyelv beszélőire, beszélő közösségeire kell figyelemmel 

lennünk. Nyilvánvaló ugyanis, hogy nem a nyelvi emlékek reliktumszerű, muzeális 

mentésére vagy őrzésére kell tervet vagy stratégiát kidolgoznunk, hanem az élő nyelv 

megtartására a mindennapi használatban, lehetséges funkcióinak teljes körében” (Péntek 

2004: 213). 

A teljes körű elemzésre törekvés jegyében a kvantitatív adatok mellett nagy 

hangsúlyt fektettem az egyes adatközlőimnek a nyelvhez, nyelvi változatokhoz, a 

kétnyelvűség jelenséghez fűződő elgondolásainak bemutatását, amelyeket fontosnak 

tartottak megjegyezni maguk az adatközlők a kérdőíveken vagy a beszélgetések közben. 

Bartha Csilla szerint a laikus vélekedések értelmezése, értékelése és formálása a 

nyelvészek feladata és társadalmi felelőssége (Bartha 2009: 143). 
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16. táblázat. Az idős generáció elgondolásai a kétnyelvűségről 

A mai udmurt nyelv 
állapotára vonatkozó 

vélekedések 

A kétnyelvűség 
hasznossága 

Az udmurt nyelv jövője 

• manapság már nincs 
szükség udmurtra (1 ember, 
75 éves) 

• nem kéne szégyellni 
magunkat, hogy udmurtul 
beszélünk, de valamiért 
mindig szégyent érzek (1 
ember, 75 éves) 

• az udmurtul beszélő 
fiatalokat egyre nehezebben 
érteni (1 ember, 85 éves) 

• több tévé- és rádióműsort 
sugároznak udmurt nyelven 

• az udmurt nyelv tisztább 
lett 

• olyan jó egyszerre két 
nyelvet tudni: amerre csak 
mész, mindent értesz 

• mindig tanítani kell 
• a kormánynak oda kell 

figyelnie az udmurt nyelvre, 
tanítására, képviselőknek 
mindenféle rendezvényekre 

• az iskolában az orosz 
gyerekeknek is tanítani kell 

• a törvények szükségesek 
• többet kell beszélni az 

udmurtok történetéről, 
kultúrájáról 

• beszélni kell arról, 
milyen jogaink vannak az 
udmurt nyelvvel 
kapcsolatban, mert jelenleg 
erről senki nem beszél, 
semmit sem tudunk 

 

17. táblázat. A középkorú generáció elgondolásai a kétnyelvűségről 

A mai udmurt nyelv 
állapotára vonatkozó 

vélekedések 

A kétnyelvűség 
hasznossága 

Az udmurt nyelv jövője 

• az udmurt olyan nehéz 
most, egyre nehezebb érteni 

• „túl udmurt” lett 
• egyre szebb 
• olyan sok új szó van 
• annyira sok új 

terminológia, hogy egyre 
nehezebb tanítani (udmurt 
nyelvtanár) 

• az udmurtság 
gazdagabbá válik, az udmurt 
nyelv szebbé, sok új szó 
keletkezik 

• oroszos lett 
• egyre több az udmurt 

könyv és folyóirat 
• mostanában többet 

beszélnek az udmurtokról 

• mások nézik rám, és 
akkor oroszok is akarnak 
érteni udmurtul 

 
• az Udmurt 

Köztársaságban élek, így 
szükségem van a nyelvemre 

• legyen udmurt 
származású elnök, legyen 
nyelvpolitika 

• nem kell szégyellni 
magunkat, a tatárok is 
beszélnek a saját nyelvükön 
(az adatközlők 50%-a) 

• az óvodában kell 
kezdeni. A mi óvodánk miért 
csak oroszul tanít? 

• a családokban kell 
dolgozni, megértetni, hogy 
két nyelv előny, nem pedig 
hátrány 

• szeretetet kell ébreszteni 
az emberekben a nyelv 
iránt/meg kell szerettetni a 
nyelvet az emberekkel 

• gyerekkortól arra kell 
nevelni, hogy büszkék 
legyünk udmurtságunkra  

• többet kell ilyesféle 
szociológiai kutatásokat végezni 
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18. táblázat. A fiatal generáció elgondolásai a kétnyelvűségről 

A mai udmurt nyelv 
állapotára vonatkozó 

vélekedések 

A kétnyelvűség 
hasznossága 

Az udmurt nyelv 
jövője 

• fanatikusnak kell lenni 
ahhoz, hogy valaki az 
udmurt nyelvvel 
foglalkozzon 

• ugyanolyan, amilyen 
volt 

 • többet kell udmurtul 
beszélni 

• nem kell szégyellni 
• együtt kell működni a 

falusi lakossággal, többet 
kell beszélni a törvényekről, 
jogszabályokról 

• először is legyen más a 
politika, és aztán talán az 
ember kedve is más lesz 

• több újság, tévéműsor 
legyen 

• több könyvre van 
szükség 

• több projektre van 
szükség 

 

Az adatközlőimtől elég érdekes véleményeket, gondolatokat kaptam a 

kétnyelvűséget illetően, amelyeket a továbbiakban figyelembe kell venni, és további ilyen 

vizsgálatokat kell az Udmurt Köztársaság egész területén végezni. A mai nyelvi helyzetet 

elemezve, nagyon fontos az emberekkel valóban együtt dolgozni, nem pedig csak a 

papíron. Például a kérdőívek és megjegyzések alapján körvonalazódtak nagyon aggályos 

témák: az, hogy az emberek (sem az idősek, sem a fiatalok) nem látják a kétnyelvűség 

hasznosságát, sőt, szégyennek tartják. Az előző ábrákból (lásd a 48. ábrát) látható, hogy az 

adatközlők többsége értékeli azt, hogy két nyelven is tud, de amikor megkérdeztem tőlük, 

miért értékelik és miért jó ez, csak egy-egy ember próbálkozott a kétnyelvűség előnyeit 

keresni. A másik kérdés, amire a nyelvészeknek és tudósoknak mindenképpen figyelmet 

kell fordítaniuk: a szégyen. Az idősek 30%-a szégyennel magyarázta az udmurt nyelvhez 

való negatív viszonyulását, a középkorú generációnál pedig a válaszadók 70%-a őszintén 

megmondta, hogy a városokban szégyell udmurtul beszélni, ami önbevallásuk szerint nagy 

hiba, de ez az érzés van bennük. A fiatalok 60%-a pedig az akcentusa miatt szégyelli 

magát, illetve hogy nem annyira szépen beszél oroszul, nem jutnak az eszébe szép orosz 

szavak. 
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50. ábra. Szégyen (Terepadatok 2005, N=189) 

 

A szégyen nem alakul ki magában, sok nyelven kívüli tényező befolyásolja, hiszen 

az egyén nyelvi attitűdjének akalulása erőteljes hatással lehet mások véleménye. Pl. az 

udmurt beszéd kigúnyolása negatív irányba befolyásolhatja a beszélő attitűdjeit a nyelve 

iránt, míg a dicséret a pozitív viszonyulást erősítheti. 

51. ábra. Mit szólnak az oroszok és más nemzetiségűek, amikor Ön udmurtul beszél? 
(Terepadatok 2005, N=189, önbevallás szerint) 

 
Az 51. ábrán bemutatott kérdésre az idősek 48%-a „semmit se szólnak” választ 

jelölte, a többieket pedig megszólták az udmurt beszédért. A középkorosztályból az 

adatközlők többségétől a „semmit se szólnak” választ kaptam. A fiatalok közül mindenkit 

megszóltak már az udmurt beszéde miatt. A fiatal adatközlőim közül többen is elmondták: 

„Sokszor az oroszul beszélő fiataloktól hallottam, hogy milyen csúnyán hangzik ez az 

udmurt nyelv, és hogy ne is halljam többet, ne beszélj így” (17 éves). Az, hogy az idős és 

középkorú generációban kevesebben válaszoltak azzal, hogy az oroszok „semmit se 

szólnak”, azzal magyarázható, hogy valószínűleg nem annyira gyakran mennek városokba, 

a fiatalok pedig többet járnak városba, munkájuk miatt több az oroszokkal való 

kommunikáció. A fenti táblázatokban, meg az ábrákon bemutatott adatok és gondolatok 
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riasztóak. És mindenképpen figyelmet kell fordítani arra, hogy mennyire fontos az 

udmurtok számára más nemzetiségieknek az ő nyelvükhöz való viszonyulásuk, hiszen ha 

pozitívan viszonyulnak hozzá, akkor a beszélőben a kellemes élmény hatására erősödhet az 

udmurt nyelv presztízse. 

Az attitűdkutatások fontosak azért is, mert az interjúk készítése során direkt 

beszélgetéseken keresztül a kutató megpróbál valamennyire hatással lenni az adatközlő 

nyelvi elképzeléseire, attitűdjeire, ítéleteikre, sőt ahogy Salánki (2009: 299) is kiemeli, 

hozzájárulhatna a revitalizációs folyamat kiszélesítéséhez ilyen adatok megismertetése 

tágabb körben. 

5.2. A vizsgált beszélőközösség nyelvtörvényre vonatkozó ismeretei 

Az attitűdök alakulása szoros kapcsolatban van a gyakorlatban működő jogokkal. 

Ennek az alfejezetnek a célja az Udmurt Köztársaság nyelvpolitikája és a jogi szabályozása 

jelen helyzetének elemzése a ’de jure’ és ’de facto’ tényezőket összehasonlítva. A téma 

vizsgálata többféle kutatási irányt, tudományos megközelítést tesz lehetővé, így pl. állam- 

és közjogi, történeti, politológiai, etnográfiai, nyelvészeti, szociológiai stb. módszereket. A 

kutatási célom megvalósítására 10 kérdéses kérdőíves anyaggyűjtést alkalmaztam. A 

kérdőívet magam állítottam össze, mivel eddig ilyenféle kérdésekkel nem találkoztam a 

tanulmányokban. A kérdőívemben fontosnak tartottam mindkét nyelven feltenni a 

kérdéseket, amely lehetővé tette a problémamentes megértést a nem-balansz kétnyelvűek 

számára. Ezek a kérdések az Udmurt Köztársaság nyelvtörvényére és az udmurtok 

nyelvtörvénnyel kapcsolatos ismereteire vonatkoznak. Az érdekelt engem, hogy Muvyr 

község lakosságának milyen ismeretei vannak a nyelvtörvényről, arról, hogy milyen 

jogokkal bírnak. A kérdőívekre adott válaszok elárulják, mit gondol az udmurt nép saját 

nyelvének státuszáról. Ezen vizsgálat aktualitását az adja, hogy Oroszországban, ezen belül 

az Udmurt Köztársaságban sokan beszélnek a nemzetiségi politikáról, nevezetesen a 

nyelvpolitikáról, a gyakorlatban azonban mégis nagyon kevesen tudnak ezekről a 

fogalmakról, kevesen tudnak a nyelvvel kapcsolatos jogokról. Az udmurt nép nincs 

tudatában annak, hogy az Udmurt Köztársaságban két hivatalos nyelv létezik, hogy az 

udmurt népnek is sok mindenhez van joga az udmurt nyelvet illetően, annak ellenére, hogy 

már 2001-ben elfogadták az Udmurt Köztársaság állam nyelveiről és más nyelveiről szóló 

törvényt. 

A kérdőívet az általam 2007-ben megszervezett és végrehajtott első 

szociolingvisztikai expedíció során 89 fő töltötte ki, mindannyian a 2005-ben végzett 

anyaggyűjtésben is részt vettek. 
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19. táblázat. Az adatközlők csoportosítása (a nyelvtörvényre vonatkozó vizsgálat) 

16–30 
évesek 

31–55 
évesek 

56–…. 
évesek 

24 50 15 

 

Van a nyelvtörvény, és van az udmurt nép. Azonban kérdés, hogy hogyan él, hogyan 

működik ez a két tényező egymás mellett. Hogy válaszolni tudjak erre, nyelvtörvénnyel 

kapcsolatos kérdéseket tettem fel. 

52. ábra. Tudja-e Ön, hogy az Udmurt Köztársaság alkotmánya szerint két hivatalos nyelv 
van a köztársaságban: udmurt és orosz?  

(Terepadatok 2007, N=89, önbevallás szerint) 

 
Mint látjuk az 52. ábrából, az idősek többsége nem tudott erről. A középkorúak és 

fiatalok igenlő válaszának az aránya jóval magasabb, s ezt meglehetősen pozitívnak lehet 

értékelni, még annak ellenére is, hogy a falu 45–70 év közötti válaszadói 33%-a nem tudta, 

hogy az Udmurt Köztársaságban két hivatalos nyelv van. 

Fontosnak tartottam megkérdezni, milyen kommunikációs csatornán keresztül jutott 

el hozzájuk az információ. 

53. ábra. Honnan tudnak az adatközlők a nyelvtörvény létezéséről? 
 (Terepadatok 2007, N=89, önbevallás szerint) 

 

Mindhárom csoport esetén, ahogy az 53. ábrán is megfigyelhető, jelentős az újságok 
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és rádió, tv szerepe, így sajnos kevesebb szerep jut az emberektől közvetlenül szerzett 

információnak, bár a községben (Muvyr) nagy az iskola, és jó lenne, ha a tanárok magukra 

vállalnának ezt a feladatot, és beszélnének erről a diákoknak. A középkorúak gyakran 

megjegyezték, hogy nem tudják, nem emlékeznek rá, honnan tudnak a nyelvtörvényről. Az 

egyik adatközlőm pedig hozzáfűzte, hogy az „Invozso” folyóirat bemutatása során az 

iskolában erről is volt szó. 

Legfontosabb kérdésnek a kérdőívemben a 3. kérdést tekintettem, mivel a 

nyelvtörvényről nagyon kevés információ terjedt el. 

54. ábra. Tudja, melyik évben lett elfogadva az Udmurt Köztársaság államnyelveiről és 
más nyelveiről szóló törvény? (Terepadatok 2007, N=89, önbevallás szerint) 

 
 

Az 54. ábrán látható eredmények tulajdonképpen várhatóak voltak, de azért ezek 

elgondolkodtató eredmények. A három csoport többsége nem tudja a helyes választ, és 

sokan próbáltak tippelni. Egy középkorú adatközlőm csodálkozva hozzátette, hogy a 

nyelvtörvény már a 30-as években is el volt fogadva. Szomorú ténynek tekintendő az, hogy 

a középkorúak között olyanok is voltak, akik közömbösséget tanúsítanak.  

55. ábra. Ön szerint két hivatalos államnyelv jó-e? 
(Terepadatok 2007, N=89, önbevallás szerint) 

 
 

Az 55. ábrán látható válaszok összképe várakozáson felül kedvező. Bár figyelmet 
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érdemel „a két nyelv zavarja egymást” és a „nekem mindegy” válaszok aránya, különösen 

a fiatalok esetén. Az „egyéb” választ illetően ki kell emelnem, hogy a fiatalok közül két 

ember azt mondta, hogy oroszul sem beszélnek rendesen, minek kell még második 

államnyelv is. 

A következő két kérdésekre adott válaszok összefüggenek, és jól mutatják a 

nyelvtörvény gyakorlati működését. 

56. ábra. Tudja-e Ön, hogy a két hivatalos államnyelvből következően Ön a hivatalos 
ügyeit udmurtul is intézheti a hivatalokban: pl. helyi hatóságoknál, boltokban, bankokban? 

(Terepadatok 2007, N=89, önbevallás szerint) 

 

Az 56. ábrából látható, hogy az idős és középkorú válaszadók többsége ismerte a 

jogait, a fiatalok válaszai elég változatosak. Ahhoz képest, hogy az idősek kétharmada 

tudja, hogy a nyelvtörvény szerint milyen jogai vannak, a fiatalok közül 40%-nál 

kevesebben tudják. 

57. ábra. Valamikor, valahol beszélt-e már / beszél-e udmurtul, amikor intézi az ügyeit? 
(Terepadatok 2007, N=89, önbevallás szerint) 

 

Az előző, 56. és 57. ábrák adatai összefüggnek és jól mutatják a nyelvtörvény 

gyakorlati működését. Az adatközlők válaszai alapján egyértelmű következtetésre lehet 

jutni: az udmurtok nagyon keveset tudnak saját jogaikról, de ha ismerik is őket, akkor sincs 
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– ahogy az 57. ábra is mutatja – értelme udmurtul megpróbálni intézni a dolgokat, mivel a 

hivatalnokok nem tudnak udmurtul. Az egyik 60 éves adatközlőm hozzátette, hogy nincs 

értelme udmurtul beszélni, mert mindenhol csak azt mondják, beszéljetek oroszul. A 

középkorúak közül voltak, akik hangsúlyozták, hogy a bankokban általában csak orosz 

emberek ülnek, ezért nincs is lehetőség az udmurt nyelvhadználatára. 

58. ábra. Milyen nyelven állítják ki születéskor a „Születési bizonyítványt”?(Terepadatok 
2007, N=89, önbevallás szerint) 

 
 

59. ábra. Milyen nyelven állítják ki a „Házassági bizonyítványt”? 
(Terepadatok 2007, N=89, önbevallás szerint) 

 
Az 58. és 59. ábra adatai alapján feltűnő, hogy a 58. ábra esetén mindhárom 

csoporttól többségében helyes válaszokat kaptunk, hiszen udmurt-orosz születési 

bizonyítványt kapnak. Az 59. ábrán pedig látható, hogy a fiatal válaszadók többsége azt 

gondolja, hogy orosz nyelvű házassági bizonyítványt adnak ki. Az idős és fiatal 

adatközlőim sokszor megjegyezték, hogy nem is gondolkodtak ezen, és nem is tudják, 

milyen irataik vannak. 

Következő kérdésem az útlevélre vonatkozott. Oroszországban az útlevél és a 

személyi igazolvány oroszul ugyanaz a szó (паспорт=paszport). Az első szovjet útlevelek 

az 1933. évben jelentek meg. 1953-tól kezdve az autonóm köztársaságokban kétnyelvű 
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útleveleket is lehetett kérni. Ezeken a képeken látjuk az Udmurt Köztársaságban élő 

emberek orosz-udmurt nyelvű útlevelét. 

4. kép. Kétnyelvű útlevél 

      

(Forrás: http://max425.wordpress.com/2010/05/31/pasport/ 18.11.2010) 

A kétnyelvű útlevelet a 90-es években99 megszüntették. Az interneten elég éles viták 

bontakoztak ki a témáról. Egyesek azt írják, hogy a kétnyelvű útlevél és/vagy a nemzetiség 

jelölése lendületet adhat az udmurt nyelv elsajátításához és használatához. Mások szerint 

ez fölösleges (forrás: http://max425.wordpress.com/2010/05/31/pasport/ 18.11.2010). A 

kérdőívet kitöltött adatközlőim között is eléggé megoszlanak a vélemények. 

60. ábra. Ön szerint helyes-e, hogy Oroszországban már nem jelölik meg az útlevélben a 
nemzetiséget? (Terepadatok 2007, N=89, önbevallás szerint) 

 
A 60. ábrán bemutatott kérdésre kapott válaszok nem homogének, köztük a 

különbség elég nagy. Látható, hogy a kor csökkenésével arányosan nő a „helyes” válaszok 

száma. Két idős adatközlőm csodálkozva vette elő az útlevelét, mert azt gondolta, hogy 

még mindig meg van jelölve a nemzetiség. 

Azok a középkorúak és idősek, akik a „helyes” válaszlehetőséget jelölték meg, azzal 

indokoltak a választásukat, hogy: 

                                                 
99pontos évet nem sikerült kideríteni. 
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„Ne legyenek konfliktusok, hiszen más népekkel is együtt élünk, dolgozunk”. 
„Jobb, ha nincs semmi megadva, mert csak ebben az esetben beszélhetünk 
egyenlőségről”. 
„Lenézik az udmurtokat, ezért jobb, ha nem is tudják, kik vagyunk”. 

Azonban a „nem helyes” választ adóktól a következő indoklások hangzottak el: 
„Akkor beszélhetünk arról, hogy külön nép vagyunk, amikor az iratok is bizonyítják 
ezt”. 
„Szeretném megmutatni, milyen nemzetiségű vagyok, milyen néphez tartozom”. 
„Ha nincs beírva a nemzetiségünk, vége van a népünknek”. 

Nem hagyhatjuk figyelmen kívül a fiatalok megítéléseit sem, hiszen tőlük függ a nyelv 
jövője: 

„Helyeslem, mert nem szeretik az udmurtokat, a városokban ennek a jelölésnek nincs 
semmi értelme, csak problémákat okozhat”. 
„Nem helyeslem, mert akkor mindenki tudhatja, milyen nyelven beszél az ember, 
milyen néphez tartozik, a nemzetiség nagyon fontos a nyelv megőrzésében, nem 
tetszik, hogy „egyesítik”. 

Az adatközlők 15-30%-a a „mindegy” választ jelölte meg, mondván: nem a nemzetiség 

fontos, hanem hogy milyen maga az ember. 

A kérdőív 10. kérdésére (Ön szerint, mit kell nekünk – az udmurt népnek tennünk, 

hogy az udmurt nyelvet fejlesszük?) a következő válaszokat kaptunk: 

„Szerintem, az udmurt népnek nem kell szégyenkeznie azért, mert más a nyelve”. 
„Támogatni kell az udmurt kultúra fejlesztését. Érdemes lenne az iskolákban 
kötelezővé tenni az udmurt nyelv tanulását. Az udmurt családokban felvilágosító 
munkákat kellene végezni, az udmurt szülőknek el kellene magyarázni, hogy a 
gyermekkortól fennálló kétnyelvűség nem zavarja a gyerekeket, két nyelv tudása nem 
zavarja a tanulást. A szülőknek törekedniük kellene arra, hogy a gyerek kiskorától 
folyékonyan tudjon beszélni mind a két nyelven, így aztán a gyerek már nem 
szégyenkezne a saját anyanyelve miatt.” 
„Be kell vezetni az orosz iskolákban is olyan tantárgyat, ami révén minden orosz 
diáknak is fogalma lenne arról, mi az az udmurt nyelv, hogy az udmurt nyelv is 
ugyanolyan külön nyelv, mint az orosz, akkor talán az orosz gyerekek nem néznék le 
az udmurt gyerekeket”. 
„Azoknak, akik foglalkoznak udmurt nyelvpolitikával, többet kellene találkozniuk az 
egyszerű udmurt néppel, el kellene magyarázniuk, hogy a nyelvtudásnak és a nemzeti 
tudatnak szoros kapcsolata van”. 
„Ahhoz, hogy az udmurt nyelvet, kultúrát fejlesszük, szükségünk van  nyelvi 
politikára, jó szakemberekre, akik foglalkoznak a nyelvi problémákkal és az udmurt 
nyelvvel kapcsolatos gondokkal.” 
Jelen adatokból sok olyan kérdés került felszínre, amely aggodalomra adhat okot. 

Mint látjuk, papíron minden nagyon szép lehet, de az elvek megvalósíthatósága már más 

kérdés. Nagyon fontos az emberek véleményét is vizsgálni, hogy tudatában lehessünk 

annak, mit is tud a nép a saját nyelvéről, illetve mit vár az államtól. 



160 
 

5.3. A vizsgált beszélőközösség saját nyelvével kapcsolatos elképzelései 

Ebben a részben az udmurt nyelvi mítoszokkal foglalkozom, ami során a 

Lanstyákféle tanulmányokra (2007a, 2007b) támaszkodom. Fő célom az, hogy utat nyissak 

az udmurt nyelvvel foglalkozó nyelvészek előtt, és bemutassam, hogy a nyelvészetben 

olyan területek is vannak, amelyekről nagyon is érdemes gondolkodni, amelyeket fel kell 

dolgozni udmurt nyelven is, és hogy rávilágítsak: érdemes gyűjteni ezeket a mítoszokat, és 

valóságos tényekkel együtt bemutatni a népnek. Hiszen „a nyelvi tévhitek annyira szerves 

részei az egyes beszélőközösségek kultúrájának, hogy onnan kiirtani őket aligha 

lehetséges, viszont fontos lenne, hogy a nyelvészek és nyelvművelők ezek befolyását a 

laikus beszélőkre ne erősítsék, hanem gyöngítsék” (Lanstyák 2007a: 154). Amikor a nyelvi 

tévhitről, azaz a nyelvi hiedelemről, vagy a nyelvi mítoszokról beszélünk, akkor „olyan 

nyelvvel, ill. nyelvhasználattal kapcsolatos vélekedésről van szó, amelyek többé-kevésbé 

hamisak, nem vagy nem teljesen felelnek meg a valóságnak” (Lanstyák 2007a: 159). 

Lanstyák István féle terminológia szerint az általános nyelvi mítoszok a nyelvi tévhit első 

csoportját alkotják (a másodikba a nyelvhasználati mítoszok vagy nyelvhelyességi babonák 

tartoznak, a harmadikba pedig a nyelvművelő babonák vannak sorolva – ezekkel a jövőben 

tervezek foglalkozni) (Lanstyák 2007a: 161). Lanstyák az általános nyelvi mítoszok között 

megkülönbözteti továbbá az egyetemes nyelvi mítoszokat és a magyar nyelvi mítoszokat. 

A szerző szerint az egyetemes nyelvi mítoszoknak nincs kapcsolatuk valamely konkrét 

nyelvvel, a magyar nyelvi mítoszok pedig konkrétan a magyar nyelv valamely általános 

jellegzetességét mutatják be (Lanstyák 2007b: 191–192). 

Az udmurt nyelvi mítoszokról eddig csupán egy, az általam írott tanulmányban volt 

szó (Shirobokova 2009), ezért ezen alfejezet célja ennek a témának további feldolgozása, 

azonban a téma a továbbiakban alapos kutatást és gyűjtéseket igényel. Az általam eddig 

felgyűjtött nyelvi mítoszok különböző forrásokból származnak: az internetről, az 

adatközlőim megjegyzéseiből. E mítoszok egy része az udmurt nyelv jellegéről, 

helyzetéről és az udmurt nyelvben bekövetkező változásokról szól, más részük az udmurt-

orosz kétnyelvűséggel kapcsolatos hiedelmeket ismerteti. Jelen vizsgálatom, melynek célja 

a nyelvi sztereotípiák, előítéletek feltárása volt, kétnyelvű kérdőíven keresztül történt 

2010-ben. A kérdőívemben 6 állítást soroltam fel, melyek az udmurt és orosz nyelvről 

szóló vélekedésekkel, előítéletekkel voltak kapcsolatosak. Az adatközlők a reakcióikat úgy 

érzékeltethették, hogy az adott állítást egy háromfokozatú skálán az egyetértés, az 

elutasítás és az egyéb válaszlehetőségek valamelyikével jelölték (egyetértek – nem értek 

egyet – egyéb). Törekedtem arra, hogy korpuszom elfogadható reprezentáltságú legyen, és 
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mindhárom generációt bemutassam, de a legidősebb generációt sajnos nem sikerült 

kikérdezni. A kérdőívtöltésbe megpróbáltam ugyanazokat a személyeket bevonni, akik 

2005-ben és 2007-ben vettek részt a kutatásomban. 2010-ben a kérdőívemet 60 fő töltötte 

ki, őket 3 csoportra osztottam: 14–16 évesek, 17–30 évesek és 31–55 évesek (lásd 19. 

táblázatot). A 14–16 éveseket azért soroltuk külön csoportba, mert ezek a fiatalok még 

Muvyr iskolájába járnak, és véleményalkotásukban nagy a tanárok befolyása. A 17–30 

évesek pedig már nem járnak a községi iskolába, más helyeken tanulnak és dolgoznak. 

20. táblázat. Az adatközlők csoportosítása  
(a nyelvi mítoszokre vonatkozó vizsgálat, 2010) 

14–16 
évesek 

17–30 
évesek 

31–55 
évesek 

 

30 

 

30 

 

30 

 

A kérdőív csak az életkorra, az anyanyelvre és a foglalkozásra kérdezett rá, a neveket 

külön füzetben rögzítettem. 

Először az Udmurt Köztársaság lakossága köztudatában nagyon elterjedt 

sztereotípiákat, mégpedig az udmurt nyelv jellegével kapcsolatos mítoszokat ismertetem, 

amelyeket 2009-ben végzett kutatás folyamán gyűjtöttem (Shirobokova 2009: 365–368), 

utána a vizsgálat empirikus adatait mutatom be.  Az első állításom a nyelvek minősítésére 

vonatkozó mítosszal függ össze. 

Mítosz: Az orosz nyelv sokkal szebb, mint az udmurt, szépen az ember magát csak 

oroszul tudja kifejezni. 

61. ábra. Az orosz nyelv sokkal szebb, mint az udmurt, és az ember magát csak oroszul 
tudja kifejezni (Terepadatok 2010, N=60, életkor szerint) 

 
A 61. ábrán látható adatok összképe elég kedvező. A 17–30 évesek esetén várható 

volt, hogy a többsége (70%-a) egyetért ezzel, hiszen ez olyan generáció, amelyikre a 

n ye l v i  és  t á rs ad a l m i  k ö rn yez e t  nyomást gyakorol, ugyanis ezen fiatalok többsége 
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nem Muvyrban dolgozik, más nagyobb, oroszosodott településre járnak a munka miatt, így 

nekik az orosz nyelv a kenyéradó nyelvük. Ezt az egyetértést komoly problémaként 

tekinthető. Figyelmet érdemel még ugyanakkor az is, hogy a 30–55 évesek 40%-a nem ért 

egyet az állítással, hiszen ők a községben élnek, gyerekeket nevelnek, dolgoznak, és ebbe a 

40%-ba az iskolai tanárok is beletartoznak. Az eredmények mindenképpen fenyegetettséget 

mutatnak. Úgy vélem, hogy a tanároknak ezen dolgozniuk kell, hiszen ahogy Crystal is 

kiemeli, „minden nyelv egyenrangú abban az értelemben, hogy erendően egyik sem 

kirekesztő, lealacsonyító vagy megkülönböztető. Egy nap talán majd feltalálják a nyelvek 

értékelésének objektív mércéjét, addig azonban el kell utasítanunk az állítást, hogy 

bizonyos nyelvek eredendően jobbak más nyelveknél” (Crystal 2003: 17–18). 

A következő mítosz az udmurt nyelv helyzetével kapcsolatos mítoszok közé tartozik. 

Mítosz: Az udmurt nyelv erősödésével, például hivatalos nyelvként való működésével, 

és az udmurt nyelv tanításának kötelező bevezetésével az oroszok számára fennáll majd az 

a veszély, hogy az udmurtok már nem lesznek képesek elsajátítani az orosz nyelvet. 

62. ábra. Ha az udmurt nyelvet fogják használni a városokban és az oroszok is 
megtanulják a nyelvet, az udmurtok már nem fogják tudni elsajátítani az orosz nyelvet. 

(Terepadatok 2010, N=60, életkor szerint) 

 
Annak ellenére, hogy a 62. ábrán bemutatott állításommal a válaszadók többsége 

(70-75%) egyik csoportban sem ért egyet ezzel az állítással, elgondolkodtató, hogy az 

adatlözlők 25-30%-a mégis egyetért. Úgy gondolom, hogy ez a mítosz teljesen alaptalan, 

mivel egyrészt az orosz nyelv elég erős pozíciót foglal el, másrészt még nincsenek 

megfelelő szintű udmurt nyelvtankönyvek, sem pedig magántanulásra szolgáló 

tankönyvek, melyek az Udmurt Köztársaság területén élő más nemzetiségű népek számára 

íródtak volna. Ez a félelem teljesen alaptalan, mivel az udmurtok többsége már rég 

megértette, hogy komoly képzettség, műveltség csak akkor érhető el, ha az ember 

folyékonyan beszél oroszul. Orosz nyelvtudása nélkül az Oroszország területén lehetetlen 

szakemberré válni. 
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A következő mítosz az udmurt nyelvben bekövetkező változásokhoz kapcsolódik, 

nevezetesen a most zajló nyelvújítási folyamathoz. Annak ellenére, hogy a nyelvújítás az 

utóbbi 15 évben zajlik, az új szavak befogadottsága még az udmurtok körében is gyenge, 

főleg a falvakban. Azonban ahogy Salánki is hangsúlyozza, „a beszélők viszonya az új 

udmurt szavakhoz, illetve végső soron a nyelvújításhoz, nagyon fontos. Lényegében az ő 

vélekedésükön, attitűdjükön múlik, hogy mennyire lehet sikeres az udmurt nyelv 

szükségszerű modernizálását kitűző korpusztervezés, mennyiben lesz alkalmas az udmurt 

nyelv a jövőben arra, hogy a városban élő és felnövő nemzedékek nyelvi szükségleteinek 

megfeleljen” (Salánki 2007: 141). 

Mítosz: Az udmurt nyelvben zajló nyelvújítás fenyegeti az udmurt nyelvet, mivel az 

emberek már nem értik az újságokban, folyóiratokban használt udmurt nyelvet, és emiatt 

az emberek már nem olvassák az újságokat udmurtul. 

63. ábra. Az új udmurt szavak miatt az emberek már nem értik az újságokban, 
folyóiratokban használt udmurt nyelvet, és emiatt az emberek már nem olvassák az 

újságokat udmurtul, így az udmurt nyelv veszélyben van. 
(Terepadatok 2010, N=60, életkor szerint) 

 

Ahogy a 63. ábrán látható, az eredmények nem kedvezőek, a 30 év alattiak 90%-a 

egyetért ezzel az állítással, de ez sem igazán meglepő, mivel az adatközlőim még a 2005-

ben végzett kérdőíves anyaggyűjtéskor hangsúlyozták ezt a problémát. Hiszen az udmurt 

nyelvújítással kapcsolatos munkában sem udmurt nyelvtanárok, sem átlag udmurt beszélők 

nem működ(het)nek közre, és emiatt a falusiak nem értik sem a nyelvújítás lényegét, sem 

pedig az újonnan alkotott szavakat. 

A következő állítás a kétnyelvűség jelenségéhez kapcsolódik. Annak ellenére, hogy a 

kétnyelvűség igen gyakori jelenség, a legszélesebb körben terjednek mindenféle előítélések 

(pl. nyelvkeveredés). A kétnyelvűségi mítoszokkal kapcsolatban azt kell kiemelni, hogy 

majdnem minden nyelvközösségben élnek ilyen tévhitek a hétköznapi beszélők és a 

szakemberek körében is (vö. Bartha 2009: 144, Lanstyák 2007b: 191). Kontra, illetve 
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Bartha szerint ilyenféle előítéletek, vélemények azért alakulnak ki, mert a társadalom, 

különösen a kisebbségben élők gyakrabban gondolnak a szubtraktív kétnyelvűségre, a 

kétnyelvűség olyan formájára, amikor az egyik nyelvhasználat ki van szórítva a 

használatból a másik által (vö. Kontra 1997: 75–79, Bartha 2009: 148–149). 

Mítosz: A kétnyelvű szülők félnek mind a két nyelven szólni a gyerekeikhez, mivel 

gyakori vélekedés, hogy az ilyen gyerekek nyelvi szempontból veszélyeztettek, mert agyuk 

nem képes megbírkózni a két nyelv elsajátításának feladatával, és ezért zavarodottak vagy 

visszamaradottak lesznek. 

64. ábra. Ha a megszületett gyerekekhez két nyelven szólnak, akkor az ilyen gyerekek 
nyelvi szempontból veszélyeztettek, mert agyuk nem képes megbírkózni a két nyelv 

elsajátításának feladatával, és ezért zavarodottak vagy visszamaradottak lesznek 
(Terepadatok 2010, N=60, életkor szerint) 

 

A 64. ábrából látható, hogy a 17–30 évesek 40%-a tényleg hisz ebben, és ez nem 

kevés, különösen akkor, ha figyelembe vesszük, ez a generáció az, amelyik most 

kisgyerekeket nevel. És ez a vélekedés nyilván nagy szerepet játszik a családépítésben is, 

így az udmurt-orosz vegyes családokban inkább az orosz kap domináns szerepet, mint az 

udmurt. 

A korábbi tudományos vizsgálatok szerint e pesszimizmusnak semmi alapja nincs, 

ahogy azt kitűnően beszélő két- vagy háromnyelvű gyermekek milliói bizonyítják. Mire 

ezek a gyermekek elérik az iskoláskort, a nyelvi fejlődés ugyanolyan szintjén állnak, mint 

egynyelvű kortársaik (Crystal 2003: 453). 

A következő mítosz szintén a kétnyelvűség jelenségével hozható kapcsolatba. Saját 

tapasztalataim alapján elmondhatom, hogy ez a mítosz sokszor nyelvtanároktól ered, 

egyrészt azért, mert a tanárok a gyerekekre mindig rászólnak, ha hibásan beszélnek 

oroszul, és arra biztatják az iskolában őket, hogy az órákon kívül egymás között is oroszul 

beszéljenek, azzal indokolva, hogy az orosz nyelvtudásuk nagyon gyenge, és a jövőben 

ilyen orosz nyelvtudással elhelyezkedési lehetőségeik nem lesznek, másrészt az udmurt 
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nyelv és irodalom órákon az udmurt nyelvtanárok nem helyeslik a diákok kevert beszédét. 

Kontra diszkriminációnak nevezi a nyelvészek és a tanárok ilyesféle viselkedését és 

kiemeli, hogy „a ma felcserélő nyelvpedagógia helyett a hozzáadó pedagógia lenne 

kívánatos. Amikor a standard nyelvváltozatot az anyanyelvváltozat kárára tanítják, 

felcserélő tanítás zajlik. Ha azonban a standardot hozzáadják az anyanyelvváltozathoz, 

vagyis amikor úgy tanítják a standardot, hogy nem károsul a diák anyanyelvváltozata, 

akkor hozzáadó tanítás zajlik. Ez csökkenti a nyelvi bizonytalanságot, növeli a nyelvi 

biztonságot, s ami a legfontosabb: hozzájárul a lingvicizmus csökkentéséhez” (Kontra 

2006). Salánki is hangsúlyozza a disszertációjában, hogy  „az udmurt nyelv használati 

körének kiszélesítéséhez fontos lenne az is, hogy a kevert beszédet használók ne érezzék 

úgy, hogy ők valamilyen csökkent értékű nyelvváltozatot használnak” (Salánki 2009: 139). 

A tanárok felelőssége tehát ezen dolgozni, többet beszélni erről. A nyelvészek társadalmi 

felelősségével kapcsolatban Labov (1982: 186) megemlíti: „A nyelvészek támogatják a 

standard változat használatát annyiban, amennyiben az a lakosság széleskörű 

kommunikációjának az eszköze, de ellenzik annyiban, amennyiben a standard változat a 

társadalmi mobilitás akadálya”. 

Mítosz: Az udmurtok se az anyanyelvüket, se az orosz nyelvet nem beszélik rendesen. 

65. ábra. Manapság az udmurtok se az udmurt nyelvet, se az oroszt nem beszélik rendesen  
(Terepadatok 2010, N=60, életkor szerint) 

 
A 65. ábrán megfigyelhető, hogy a fiatal adatközlőim válaszai meglépően pozitívak, 

80%-uk nem ért egyet az állítással. Váratlanul magas azonban a középkorú generáció 

között az „egyetért” választ megjelölők száma (50%). Bár ez is érthető, hiszen ezen 

számok mögött nyilván sok személyes élmény, egyéni tapasztalat áll. Több középkorú 

adatközlőm arról nyilatkozott, hogy az oroszok gyakran nevetnek rajtuk, azt mondják, 

hogy nagyon csúnyán beszélnek oroszul, emiatt amikor városba mennek, kevesebbet 

beszélnek oroszul. 
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Lanstyák szerint „ez a mítosz azon a hamis meggyőződésen alapul, hogy az 

egynyelvűek nyelvhasználata, ill. nyelvtudása az etalon, és ehhez kell mérni a kétnyelvűek 

nyelvhasználatát, ill. nyelvtudását” (Lanstyák 2007b: 191–192). A kétnyelvű emberek 

mindkét nyelvüket másképp beszélik, hiszen a kétnyelvű közösségekben élő beszélők 

teljesen más nyelvi helyzetben vannak, mint az egynyelvű közösségekben élők. Így a két 

nyelv ismerete is színterenként más és más jellegű és mértékű. 

A következő mítosz inkább a szülők attitűdjeivel hozható kapcsolatba. Manapság 

sokszor a szülők döntik el a gyerekek helyett, hogy kell-e az udmurt nyelv vagy sem. Hogy 

miért felesleges az iskolákban udmurt nyelvet és irodalmat tanítani, azzal indokolják, hogy 

ezeken kívül is sok tantárgy van, amelyek eleve megnehezítik az iskolai tanulást, teljesítést 

a gyerekek számára. 

Mítosz: Felesleges tanítani az iskolákban udmurt nyelvet és irodalmat, mivel ezeken 

kívül is sok tárgy van, ami miatt nehéz a gyerekeknek. 

66. ábra. Felesleges tanítani az iskolákban udmurt nyelvet és irodalmat, mivel ezeken 
kívül is sok tantárgy van, ami miatt nehéz a gyerekeknek  

(Terepadatok 2010, N=60, életkor szerint) 

 
A 66. ábrán látható adatok összképe elég kedvezőtlen. Az iskolások esetén a „nem 

értek egyet” válasz 95%-os aránya valószínűleg a tanárok befolyásolásáról szól, a 17–30 

évesek esetén 50%-os egyetértés elég lehangoló eredmény. Ezt egyfajta identitással 

kapcsolatos problémának is tekinthetjük. Az állítással való egyetértő válaszok azért 

vannak, mert saját tapasztalataim alapján is mondhatom, hogy az iskolákban nem végeznek 

ezzel kapcsolatos munkát, nem beszélinek a kétnyelvűség előnyeiről. 

A nyelvészek pedig azt állítják, hogy a kétnyelvűek különleges helyzetben vannak, 

„amikor többedik: harmadik, negyedik nyelvüket tanulják, hiszen „két pillérre” 

támaszkodhatnak. A kétnyelvű beszélő – a nyelvek szerkezetétől függetlenül – eleve jobb 

eséllyel indul: nagyobb nyelvi és nem-nyelvi ismeret- és készséghalmazzal. Két nyelv 

rendszeréből többet tud felhasználni, általánosítani, több és változatosabb, összetettebb 
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nyelvtanulási stratégiával rendelkezik, flexibilisebb a problémamegoldásban, és a forma és 

jelentés megkülönböztetése terén is nagyobb a gyakorlata. Mindez felgyorsítja, 

megkönnyíti a nyelvtanulás folyamatát, időt és energiát takarít meg a tanuló szempontjából 

(Szépe-Zimmermann 1995: 51). 

Wurm is felsorolja a két- és soknyelvűek előnyeit az egynyelvűekkel szemben: 1) 

Szélesebb körű információkkal, tudással rendeznek, a szemantikai asszociációkat jobban 

értik, rugalmas gondolkodásmódjuk van, könnyebben váltanak nyelvet és gondolkodási 

modelleket, 2) Kevésbé merevek, toleránsabbak, ismeretlen dolgokkal szemben kevésbé 

ellenségesek vagy elutasítók, jobban elfogadják a sajátjuktól eltérő kultúrák 

megnyilvánulásait, 3) Gondolkodásmódjuk és világlátásuk kiegyensúlyozottabb, 

könnyebben sajátítanak el új dolgokat, új helyzeteket trauma nélkül élnek meg, a 

problémák különböző oldalait jobban megértik (Wurm 1998: 194–195). 

Hasonlóképpen vélekedik Rannut is: két nyelv tudása egyfelől sem szellemi, sem 

pszichológiai károkat nem okoz, nem vezet identitásváltáshoz, sem fejlődési 

rendellenességhez, másfelől több kultúrához biztosít hozzáférést, lehetővé teszi az 

információszerzés nagyobb szabadságát, s ez végső soron gazdasági haszonnal jár (Rannut 

2003: 143–144). 

Azt gondolom, hogy az általam végzett kutatás eredményei elég komoly problémákat 

tárnak fel, amelyeket figyelembe kell venniük mind a nyelvészeknek, mind azoknak a 

szakembereknek, akik a nyelvi tervezéssel foglalkoznak. Szerintem nemcsak az udmurtok 

számára fontos ez a téma, hanem más Oroszországban élő finnugor népeknek is hasznos 

lenne utánanézniük a saját nyelvükkel kapcsolatos mítoszoknak, mivel az eddigi 

tapasztalatok azt mutatják, hogy a kisebségi nyelvek, népek esetén a nyelvi mítoszok 

nagyon gyorsan nyelvi ideológiává válnak. „A nyelvi ideológiák szorosan beágyazódnak 

az érintett közösségek kultúrájába, s hatékonyán befolyásolják az emberek nyelvről való 

gondolkodását, ezáltal pedig nyelvi viselkedésüket, ill. nyelvi viselkedésük mások által 

történő értelmezését is. A nyelvi ideológiák meghatározó szerepet játszanak a különféle 

kulturális, gazdasági, politikai intézmények a nyelvstratégiájában és nyelvpolitikájában is, 

s gazdasági, kulturális, politikai és más érdekek húzódnak meg mögöttük” (Lanstyák 

2007a: 166). 

A kisebbségben élő népek esetén fontos a mítoszok mellett a valóságot is bemutatni, 

mivel ezen mítoszok többsége a kisebbségi nyelv presztízsére vonatkozik, és gyakrabban 

vázolhatja a kisebbségi nyelv használatának esetleges negatív velejáróit, s ezzel az 

emberek tömegeinek magatartását és cselekedetét befolyásolja. 
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5.4. A fiatal nemzedék identitásának alakulása a nyelvhasználat és nyelvi 
attitűdjeik függvényében 

Az előző alfejezetekben láthattuk Muvyr község különböző generációi körében 

végzett attitűdvizsgálat eredményeit, az adatközlőknek a nyelvtörvénnyel kapcsolatos 

ismereteit, illetve a nyelvvel kapcsolatos előítéleteit. Ezek az adatok nagyon fontosak, 

hiszen ezek mutatják, egyrészt, milyen ismeretekre, véleményekre támaszkodva nőnek fel 

a mai fiatal udmurtok, másrészt, milyen tanulságokat vonhatnak le a nyelvészek, 

nyelvtervezők ezekből. A fiatal udmurtok nyelvhasználata, attitűdjei kutatásában a fenti 

eredmények háttérként szolgálnak. A falusi udmurt fiatalok városba kerülése esetén az 

anyanyelv és a nemzetiség általuk való meghatározása problematikusabbá válik. Fodor 

Dóra (2005) a vegyes házasságokról szóló tanulmányában a kettős identitást vetette 

vizsgálata alá. Szerinte e kettős identitás egyfajta védekező mechanizmusként működik, 

amikor egyfajta belső identitás jelentkezik, amely önmagának szól, és jelentkező külső 

identitással pedig a külvilág, a környezete felé fordul. A kutató kiemeli, hogy „olyan 

pszichológiai háttere van e kettős identitásnak, jobban mondva „félidentitásnak”, mint a 

szégyenérzet, zavar” (Fodor 2005). A fiatal adatközlőim esetén is beszélhetünk kevert 

identitásképről, hiszen maguk is gyakran megjegyezték, hogy a szülőfalujukban, ismerősök 

között inkább udmurt nyelven beszélnek, a falun kívül pedig, főleg oroszok között az 

udmurt nyelvtudásukat elrejtik. Gal Susan (1991) e problémával kapcsolatban azt írja, 

hogy a fiatal nemzedék nyelvi magatartását nemcsak a családi kör nyelvhasználata 

befolyásolja, hanem a külső (politikai és gazdasági viszonyok, munkahely, lakóhely-

szomszédság, iskoláztatási lehetőségek, felekezeti hovatartozás) és belső (nyelvi attitűd, a 

nyelvek szimbolikus értéke, a nyelvek presztízse, család-modell, a gyermekek kötődése 

egyik vagy másik szülőhöz) tényezők, amelyek gátolják, illetve gyorsítják az 

egynyelvűsödési folyamatot. 

Az általam végzett vizsgálattal igyekeztem megállapítani, hogyan változott/változik a 

fiatalok identitástudata, amikor kikerülnek a szülőházból, a szülőfaluból. Beszélhetünk-e 

nyelvcseréről? Susan Gal nyelvcseréről szóló tanulmányában hangsúlyozza: „a nyelvcsere 

világjelenség: minden kontinensen és sok történelmi korszakból van példa arra, hogy egy 

nép vagy kisebb népcsoport elhagyja mindennapi nyelvét, és átáll egy másik nyelv 

használatára. Ebben a folyamatban a kétnyelvűség sokszor, mint átmeneti szakasz szerepel 

– bár a kétnyelvűség lehet állandó, stabil állapot is. Az általánosabb helyzet azonban, 

különösen a 20. században az, hogy az államnyelv kiszorítja a kisebbség nyelvét, amikor a 

két nyelv használói egységes gazdasági és politikai rendszerbe kerülnek” (Gal 1991). 
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A fiatal adatközlőim nyelvhasználati változásait módomban állt/áll huzamosabb ideje 

figyelemmel kísérni, a nyelvhasználattal, a nyelvi attitűdökkel kapcsolatos jelenségeket 

2005 óta nyomon követem. Ennek révén a megtörtént változásokat valóságosidő-vizsgálat 

keretében vizsgáltam (az angol real-time studies mintájára) (Trudgill 1997: 88), 

nevezetesen a saját gyűjtésű korpusz vizsgálatán alapuló panelvizsgálatot végeztem, amely 

folyamán ugyanazon adatközlőim nyelvi viselkedésének  változását 5 év különbséggel 

mértem föl. 

Egyelőre összesen 20 embert volt módomban kikérdezni. Az első kérdőíves gyűjtés 

2005-ben, a követéses vizsgálat 2010 decemberében volt. 2005-ben 13–18 évesek voltak, 

mind Muvyrban éltek és tanultak. 2010-ben életkorukat tekintve már 18–23 évesek, 4-6 

éve városban laknak, közülük öten már mérnökként dolgoznak, hárman a bölcsészkaron 

tanulnak, hárman pedig állattenyésztő mérnöknek készülnek. Ezek a fiatalok oktatási 

körülményeik folytán gyakran kerülhetnek olyan helyzetbe, ahol az anyanyelvük miatt 

pozitív, illetve negatív esemény érheti őket, ami döntően befolyásolhatja nyelvükhöz való 

viszonyulásmódjukat. Jelen részlet csak egy kis mintájú kvalitatív kutatás, amiből nem 

általánosíthatunk az összes udmurt fiatalokra és nem vonhatunk le messzemenő 

következtetéseket, de annyi kiderül belőle, hogy az általam vizsgált község esetén 

beszélhetünk-e jövőben a nyelvcsere folyamatról. 

Azonban nemcsak kizárólag a környezetnyelvi, a kétnyelvűségből eredő hatásokra, 

attitűdreakciókra kell figyelmet fordítani, hanem egy jóval összetettebb, szélesebb 

környezeti hatást kell látnunk a fiatalok válaszai, nyilatkozatai mögött. Mivel nagyon jól 

ismerem mindegyik válaszadót, nagyon meglépő volt számomra az, hogy a saját 

osztálytársaim, akik már a városokban laknak, nem hajlandóak udmurtul beszélni velem. 

„Már az iskolában sem értettem annyira udmurtul, ma pedig – amikor városban élek, – 

főleg nem; a kérdéseket nem is értettem ” – állítja az egyik adatközlőm. 

Susan Gal szerint „egy kisebbségi nyelv ereje nő, ha ez a nyelv összeköti beszélőit 

szimbolikusan vagy gyakorlatilag egy gazdaságilag és politikailag fejlettebb világrésszel” 

(Gal 1991). Az udmurtok esetében nincs más állam, a fiatalok az orosz világgal kötik össze 

magukat. Esetükben az orosz hatás és a gazdasági kapcsolatok nyomást gyakorolnak a 

nyelvi attitűdökre, a nyelvi viselkedésre. 
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67. ábra. Milyen nemzetiségűnek tartja magát? (Terepadatok 2005, 2010, N=20) 

 

Ahogy a 67. ábrából látjuk, a nemzetiség önbevallások szerinti aránya még mindig 

egyenlő. A felmérésben részt vevők közül két adatközlőm a nemzetiségére vonatkozó 

információt nem közölte velem, azzal indokolva, hogy ez nem annyira fontos. 

A hivatalos népszámlálási adatokat tekintve a magukat udmurtnak vallóknak 

gyakorlatilag csak 72,8%-a tud udmurtul (lásd a 21. táblázatot). Ez a csökkenés évek óta 

zajlik (lásd Salánki 2007: 26). 

21. táblázat. A magukat udmurtnak vallók lélekszáma és az anyanyelvüket beszélők 
aránya (%) (Forrás: Perepis 2002) 

év 2002 

Lélekszám 636 906 
Az anyanyelvet beszélők száma 72,8% 

(429411 fő) 
Az anyanyelv „az első olyan kapocs, mely létrejön ember és társadalom között, és 

elsőként a család és az egyén között” (Híres-László–Csernicskó 2008: 13). A társadalomba 

való beilleszkedés anyanyelv nélkül lehetetlennek tűnik, azonban a kétnyelvű közösségben 

élők az anyanyelvvel kapcsolatos kérdés szoros összefüggésben van a nyelvi piac 

elvárásaival is. 

68. ábra. Mi az anyanyelve? (Terepadatok 2005, 2010, N=20) 
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Az adatközlőim válaszai mutatják (a 68. ábra), hogy annak ellenére, hogy még 

udmurtnak vallják magukat, 12 adatközlőm anyanyelvként 2010-ben már az oroszt is 

bejelölte, hiszen a városi életben nélkülözhetetelen az orosz nyelv. Azt lehet mondani, 

hogy az adatközlőim a biológiai életkor változásával párhuzamosan társadalmi életkori 

változáson is átestek. 2005-ben még a faluban éltek és nem érezték még annyira a nyelvek 

versenyét, 2010-ben a városban 4-6 évet töltve az orosz nyelvnek már elég erős a szerepe 

az életükben. 

Híres-László és Csernicskó (2008: 15) hangsúlyozzák, hogy ott, ahol az anyanyelv 

funkcionálisan nem rendelkezik magas értékkel, ott más tényezők erősödnek fel az 

azonosságtudat építőelemei között. Az udmurtokról szóló eddig megjelent szakirodalmat 

elemezve elmondható, hogy az udmurtok számára az udmurt nyelv nagyon fontos az 

identitás meghatározásában. Voroncov középiskolás diákok körében végzett vizsgálata 

során arra a kérdésre válaszolva, hogy mi jelenti a megkérdezett számára a néphez való 

tartozást, a válaszadók 80%-a jelölte meg a nyelvet (Voroncov 2003: 56). 

Összehasonlításképpen ennél a kérdésnél kikérdeztem mind a faluban élő adatközlőimet 

(összesen 50 fő), mind a panelvizsgálatban résztvevő fiatalokat (összesen 20 fő). Sajnos 

nincsenek 2005-re vonatkozó adatok, de a városban élő fiatal adatközlőim válaszai jobban 

érthetőek a faluban élő adatközlőim válaszai alapján. 

69. ábra. Mi a legfőbb udmurt nemzeti identitást kifejező tényező Ön számára? 
(Terepadatok  2010, N=70) 

 
Ahogy az 69. ábrából látható, az udmurt nyelv, mint nemzeti identitást erősítő faktor 

csak az idősebb generációknál és azoknál a fiataloknál, akik még a faluban élnek, tanulnak, 

található meg hangsúlyosan. A városban élő fiataloknál nagyon erős a saját településükhöz 

való ragaszkodásuk és kötődésük, 20 főből 11 fiatal adatközlő „a szülőfalum udmurt” 

választ jelölte meg. Megfigyelhető azonban, hogy 20 főből csak 3 fiatal ember választotta 

a nyelvet mint az identitás kifejezőjét, ami azt mutatja, hogy napjainkban jelentős 

mértékben csökken azok száma, akiknél az anyanyelv még az identitás egyik elsődleges 
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szimbólumaként van jelen. Mára a szülőföldhöz való tartozás tudata vált az egyik 

legjelentősebb identitásképző tényezővé a fiatalok körében. 

Sok kétnyelvűnél lehet kritikus viszonyulást érezni a saját nyelvi kompetenciájával 

kapcsolatban, és sokszor nem tartják magukat kétnyelvűnek. Kolláth Anna szerint „a 

kétnyelvű egy sajátos beszélő-hallgató, akit önmagában kell vizsgálni, és nem az 

egynyelvűekkel összehasonlítva, mert anyanyelvét másképp beszéli, mint az egynyelvű 

anyaországbeliek” (Kolláth 2004). 

70. ábra. Az adatközlők udmurt nyelvtudása saját bevallásuk alapján  
(Terepadatok 2005, 2010, N=20) 

 

A 70. ábrából látható, hogy a fiatalok többsége a városokba kerüléssel az udmurt 

nyelvtudását már „nem nagyon jó” válasszal (10 fő) értékeli, 2005-ben pedig a „jól” 

választ jelölték meg az adatközlők többsége (10 fő). 

2005-ben sajnos nem kérdeztem az orosznyelv-tudásukra vonatkozó véleményüket, 

de fontosnak tartottam a 2010. évi adatokat bemutatni. 

71. ábra. Az adatközlők orosz nyelvtudása saját bevallásuk alapján  
(Terepadatok 2010, N=20) 

 

A 71. ábrából látható azonban, hogy a válaszadók orosznyelv-tudásukkal se 

elégedettek saját bevallásuk szerint, 10 adatközlő a „nem nagyon jól” választ jelölte meg. 

A fiatalok, városokban élve, úgy érzik, hogy az udmurtnyelv-tudásuk se megfelelő, az 
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orosznyelv-tudásuk se eléggé, hogy jól érezzék magukat a városban. 

A nyelvválasztás nagyon fontos befolyásoló tényezői a személy- és a nyelvismeret, 

ezért a városban élő fiatalok esetén nemcsak a nyelvismeret a fő kritérium, hanem hogy az 

adatközlők barátai milyen nemzetiségűek. 

72. ábra. Nyelvválasztás és beszédpartnerek (Terepadatok 2005, 2010, N=20) 

 
 

A 72. ábrából megfigyelhető, hogy 5 év elteltével 2010-ben az orosz nyelv 

használata dominál, főleg a fiatalokkal (18 fő) és a barátokkal (15 fő) való érintkezés 

során, a 2005-ben a barátaival 3 fő, a fiatalokkal 1 fő beszélt oroszul, ami azt mutatja, hogy 

az egyetemi szférához kötődő személyekkel való kapcsolattartás nyelve az orosz. Bár a 

rokonokra vonatkozóan mégis az udmurt nyelv a fő nyelv. Az adatközlőkből 13 fő az 

idősekkel csak udmurtul beszél, illetve a 6 fő számára a rokonokkal való kapcsolattartás 

nyelve az udmurt.  

Mivel a 69. ábrából látható, hogy ezen fiatalok számára az udmurt nyelv mint 

anyanyelv már nem határozza meg az identitástudatukat, feltételezhető, hogy ha az 

anyanyelviséget fenntartó nagyszülői vagy szülői hatás megszűnik, a társalgás a 

másodnyelvre, az oroszra siklik át. A későbbiekben azért érdemes lenne megnézni, milyen 

nyelven beszélnek majd ugyanezen válaszadók a gyerekeikkel, vegyes vagy udmurt 

családjuk lesz-e.  

A következő ábrán kiemelten az internetes írásbeli kommunikáció főbb vonásait 

mutatom be. 
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73. ábra. Van-e Önnek internete otthon? (Terepadatok 2005, 2010, N=20) 

 

Ahogy a 73. ábrából látjuk, 2005-ben még senkinek nem volt otthon internete, 2010-

ben viszont már nagy szereppel bír. 

74. ábra. Az írás nyelve (Terepadatok 2005, 2010, N=20) 

 

A 74. ábrán bemutatott adatok alapján megállapítható, hogy a fiatal udmurt 

nemzedék nagy többségénél az új kommunikációs csatorna nyelve az orosz. 2005-ben az 

adatközlők többsége még nem használta e kommunikációs eszközöket, 2010-ben pedig a 

számítógépes szövegek, az e-mailek és az sms-ek írásának a nyelve 15-18 főnek csak 

orosz, és csak 2-5 fő használja minkét nyelvet. 

Továbbá fontosnak tartottam bemutatni az adatközlőim részvételét a virtuális 

nyelvhasználatban is. 

Az ismert orosz közösségi weboldalon (Вконтакте ’Kapcsolatban’) megalapították a 

Muvyr faluban született, de már városokban élő fiatalok saját „Мувырская СОШ” címen 

csoportját (http://vkontakte.ru/club12333318). Összesen 36 tagja van, mind Muvyr 

iskolájában tanultak. A csoport nagyon passzív, a fiatalok nem nagyon írnak a csoport 

üzenőfalára, ha mégis, akkor kizárólagosan csak oroszul. Az, hogy a kétnyelvű beszélő a 

vele szemben állóval milyen nyelvet fog használni, sok tényezőtől függ. 
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Az egyik adatközlőm, X-nek jelölöm, amikor az interneten udmurtul fordultam 

hozzá, csak orosz nyelven válaszolt. Az 1. párbeszéd:  

(18.) 

Лариса: D1, привет. X деревняын 
ин-а? или городын? 

Larisa: D1, szia. X már faluban van? 
vagy a városban? 

X. привет, в городе ещё X: szia, városban még 
X: она в аське100 сидит, что то 

передать? 
X: ő ????-ban ül, valamit adjak át? 

Лариса: информация мон кури вал 
солэсь. ветлиз-а Овире101? 

Larisa: az információt kértem tőle, 
volt Ovirban??, 

X: она почему то молчит( X:  valamiért hallgat( 
X: всё, она вышла X:  na kiment. 
Лариса: смс гожты ай, 

пожалуйста, кытчы ке ветлӥз-а со? тау 
Larisa: légy szíves, írjál neki sms-t, 

elment-e valahova? köszönöm 
X: не ходила, к экзаменам 

готовилась говорит 
X:  nem volt, a vizsgákhoz készült 

Лариса: мон витько шуса гожты Larisa: írd, hogy várom 
D1: хорошо 

 
X:  jól van 
                      (2010.12.25) 

A másik adatközlőmmel (Y-nek jelölöm) direkt oroszul írtam, s erre ő is oroszul 

válaszolt, amikor pedig udmurtra tártem át, Y is udmurtul válaszolt. Ebben az esetben Y az 

udmurt kar udmurt-orosz szakán tanul. Az 2. párbeszéd:  

Larisa: Привет, Y! На каком 
отделении ты учишься на удмуртском 
факультете? 

Larisa:  Szia, Y! Milyen szakon 
tanulsz az Udmurt Karon? 

Y:  приветик))) на удмуртско-
английском 

Y:  szióka))) az udmurt-angol szakon 

Larisa:  кыче курсын ин тон? Larisa: hányad éves vagy más? 
Y:  2-тиын)) а тынад кыче мар 

ужъёсыд ин? 
Y:  2-dik)) és hogy vagy te? 
                                   (2011.01.21) 

Annak ellenére, hogy egyelőre csak 20 embert állt módomban kikérdezni, 

bizonyossággal állíthatom, hogy nem csak  a nyelvről van szó, hanem egy generáció 

jelentős része személyiségfejlődésének, egyeniségének alakulását, az ezekre ható tényezők 

szerepét láthatjuk. A vizsgálatból származó adatok igazolják, hogy az orosz nyelvnek olyan 

nagy a presztízse, hogy a faluból kikerült fiatalok úgy gondolják, hogy ha oroszul 

beszélnek, az orosz, illetve városi társadalom könnyebben befogadja őket. Tehát az új 

helyzetek, elvárások újfajta viselkedést, nyelvhasználatot követelnek, és saját érdekükben 

beilleszkedésre kényszerítik a falusi udmurt beszélőket, s ezzel a nyelvhasználatukra is 

kihatnak. 

                                                 
100ICQ 
101BÁH-nak (Bevándorlási hivatal) megfelelő szervezet, oroszul: ОВИР =Управление Федеральной миграционной 
службы России по Удмуртской Республике. 
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5.5. Összegzés 

Az attitűdökre vonatkozó adatokat összevetve elmondható, hogy az általam vizsgált 

beszélőközösség nyelvi attitűdjei pozitív önképet jeleznek: 

• a kódváltásra vonatkozó kérdésekből azt látható, hogy a fiatalabb adatközlők sokkal 

elfogadóak a kódváltással szemben, a nyelvhasználatuk természetes stratégiájának tekintik, 

az idősebb és középkorúak pedig ítélik saját magukat is, bár ennek ellenére is, passzív és 

résztvevő megfigyelések azt mutatják, hogy mindennapi interakciókban használják kevert 

beszédmódot. 

• az idősebbek és középkorú adatközlőim különbséget tesznek az általuk és az 

újságokban használt, médiában beszélt udmurt nyelv között, a fiatalok válaszaiban viszont 

kevésbé érezhető ez az eltérés. 

• 30 év alatti adatközlők könnyebbnek tartott, illetve szívesebben beszélt nyelve az 

orosz a másik két generációval szemben, akik nyelvhasználatára inkább az udmurt 

dominanciája jellemző. 

• az adatközlőim mai udmurt nyelvre vonatkozó vélekedései összességében 

kedvezőek, a váratnál többen hangoztatták az udmurt nyelv tanulásának és tanításának 

szükségét, ami az udmurt nyelv fennmaradását biztosíthatja, különösen a fiatal generáció 

kedvező válaszainak lehet örülni, s ez is pozitívum a további  megmaradás szempontjából. 

• a kétnyelvűség jelenségének értékelése is eléggé pozitív, bár ahogy az adatközlőim 

táblázatban összefoglalt elgondolásai mutatják (lásd 16.–18. táblázatot), a kétnyelvűség 

kérdéskörének hiányos ismerete következtében az adatközlők, bár pozitívan viszonyulnak 

a kétnyelvűséghez, nem tudják kifejezni e jelenség kedvező hatását. 

A véleményem szerint az idősebb és középkorú generáció körében jól kimutatható, 

de rejtett presztízse van az udmurt nyelvnek, az általuk beszélt nyelvváltozatának, csak 

önmagukban nem tudják kifejezni ezeket, nem tudják a kétnyelvűségi helyzetük előnyeit, 

ennek következtében bennük szégyen van, hogy ők az udmurtok, hogy udmurtul tudnak 

beszélni. Ez egy nagyon nagy probléma, amin dolgozni kell a nyelvtervezés keretében 

(erről bővebben a következő, 5.5.1. fejezetben írok). 

A nyelvtörvényre vonatkozóan a Muvyr községben végzett felmérések alapján 

elmondható, hogy a kisebbségi nyelvhasználók nem tudnak, ill. csak bizonytalan 

ismeretekkel rendelkeznek a nyelvtörvényben megfogalmazott jogaikról, tehát nem tudják 

vagy nem biztosak abban, hogy mit tudnak csinálni az anyanyelvükön. Pedig a nyelv csak 

akkor létezhet, ha maguk a beszélők gyakorlatban fogják használni azt.  

A nyelvtörvényben szabályozott jogokról való ismeretek hiánya részben arra vezet, 
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hogy sokan hisznek a nyelvvel kapcsolatos mítoszokban, előítéletekben, amik az udmurt 

nyelvű beszélők negatív nyelvi attitűdjeit gyöngítik, ezzel befolyásolva a 

nyelvhasználatukat az orosz nyelv javára. Az állításokra kapott adatokat összesítve 

elmondható, hogy az összkép kedvezőnek tűnik, az adatközlők válaszai azt mutatják, hogy 

a többségi társadalom felől jövő ideológiák kevésbé intézményesültek e 

beszélőközösségben. Azonban a kétnyelvűségre vonatkozóan különösen a 17–30 éves 

adatközlők válaszait fontos figyelembe venni, mert ez a generáció az, amely most 

kisgyerekeket nevel, így a véleményeik, előítéleteik a gyerekük, illetve a társadalom 

attitűdformálására befolyással lehetnek. Az egyes válaszok közül kiemelném azt, hogy pl. a 

megkérdezettek 40%-a hisz abban, hogy a gyerekeket veszélyezteti két nyelv egy időbeni 

elsajátítása.  Ezt a téves elképzelést is figyelembe kell a nyelvtervezés szempontjából. 

A fent ismertetett adatok, nyelvi attitűdök, előítélek bemutatása a dolgozatban azért 

volt fontos, hogy bemutassam milyen hatásuk volt/van az udmurt fiatal generációra. A 

fiatal adatközlőim közül végzett panel-vizsgálat alapján mondható, hogy 20 adatközlőm 

esetén a nyelvvésztés kezdéséről beszélhetünk, hiszen a beszélő gyermekkorában 

elsajátított anyanyelvét (első nyelvét) bizonyos életkörülmények hatására (ebben az 

esetben a városi körülmények, a társadalmi környezet) elveszti, elhagyja. A 20 fős 

vizsgálat alapján még nem lehet nyilatkozni az általam beszélőközösségben, illetve az 

egész udmurt közösségben végbemenő nyelvcserefolyamatról, de e folyamat kezdetét 

jelzik azok a nyelvhasználati és nyelvválasztási szokások (lásd a 4.1. fej.), illetve nyelvi 

attitűdök (lásd az 5.1. fej.), amelyek jellemzőek a fiatal adatközlőimre. Tehát ezeket az 

eredményeket mindenképpen szem előtt kell tartani, amikor az udmurt nyelv helyzetéről 

beszélünk. 

Jó lenne, ha a jövő udmurt értelmiségi generációja kevesebb serülés, lelki és nyelvi 

megosztottság nélkül tudná vállani azt, amit  a szüleitől kapott, ami, ahogy a kutatásom 

alapján körvonálozodott, napjainkban már valószínűleg csak jól kidolgozott 

nyelvtervezéssel érhető el. 
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5.6. Nyelvtervezés 

A szakirodalom a nyelvi veszélyeztetettség okaiként többek között a következőket 

említi: a közösség gazdasági vagy kulturális alárendeltsége (más csoportok, nyelvek és 

kultúrák befolyása, a gyarmatosítás, vallási hatások, kulturális diszkrimináció, 

asszimiláció), negatív attitűdök a nyelvvel szemben (akár az elnyomott közösségé, akár a 

tágabb környezeté vagy a domináns csoporté), a közvetlen nyelvi diszkrimináció (a nyelvi 

jogok elismerésének hiánya, a nem domináns nyelven folyó oktatás hiánya, iskolai 

elnyomás), a beszélőközösség (önkéntes vagy kényszerű) földrajzi mozgása, a beszélők 

életének veszélyeztetése (népirtás, háborúk) stb. (Gál 2009, Pusztay 2004). Ahogy látjuk a 

fent leírtakból, a felsoroltak közül a legtöbb az udmurt társadalomban is fellelhető, ezért a 

továbbiakban ezeket figyelembe véve kell haladni. Ezen okok elkerülése a nyelvi tervezés 

segítségével megvalósítható. 

A nyelvtervezés (language planning) fogalmát Einar Haugen először 1950-as 

években alkalmazta, s a következőképpen határozta meg: „normatív helyesírás, nyelvtan és 

szótár készítésére irányuló tevékenység, amely segít az íróknak és beszélőknek egy nem-

homogén beszélőközösségben” (Haugen 1961: 133, fordítás Sh.L.). 

A nyelvhasználat tudatos szabályozását sokan megpróbálták modellezni, közülük 

legismertebbek Einar Haugen (1966a: 237–254, 1983: 269–290) és Heinz Kloss (1969) 

modelljei. Haugen szerint a nyelvtervezés fogalma magába foglal mindent az új szótól 

kezdve az új nyelvig (Haugen 1969: 287–288). Kloss (1969) modelljében a nyelvtervezés 

két alaptípusra bontott: státusztervezésre, illetve korpusztervezésre. A nyelvtervezésről 

beszélve meg kell különböztetni az oktatástervezési (language-in-education planning) 

(Skutnabb-Kangas 1997: 35–46), a nyelvelsajátítás-tervezési (acquisition planning) 

(Cooper 1989: 157–163) és az információtechnológiai tervezési (technological planning) 

ágat is (Rannut 2004: 72). Az nyelvtervezési modelleket és funkciókat összefoglalásképpen 

az alábbi, általam kialakított táblázatban ábrázolom. 
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22. táblázat. A nyelvtervezés modelljei 
(Haugen 1969, Kloss 1969, Cooper 1989, Skutnabb-Kangas 1997, Rannut 2004 nyomán) 

Ágai Funkciói 

a státusztervezés 

nyelvek, nyelvváltozatok hivatalos 
státusának, egymáshoz való viszonyának, 
használati körének a szabályozására, 
módosítására irányuló tevékenységek 

 

a korpusztervezés 

nyelvek, nyelvváltozatok rendszerével, 
szerkezetével, állagával összefüggő 
tevékenységek: 

• szókincsbővítés 
• stilisztikai fejlesztés 
• szótárírás 
• helyesírási szabályzat összeállítása 

 

a nyelvelsajátítás-tervezés 
a beszélők számának növelése 

az oktatástervezés 

 a nyelvtanulás szervezése az oktatási 
rendszerben az óvodától kezdve az egyetemi 
szintig, a kisebbségben élő gyerekek nyelvét 
támogató/megőrző oktatási programok 
kidolgozása 

az információtechnológia 

tervezés 

high-tech nyelvi programok tervezése 

nyelvi interfészek alkalmazása 

 

Az udmurt nyelv státusz- és korpusztervezési kérdéseivel részletesebben Salánki 

(2007: 60–66) foglalkozik a disszertációjában, ezért ezeket csak vázlatosan mutatom be. 

A státustervezés egy-egy nyelv vagy nyelvváltozat státusával, a társadalmi életben 

betöltött helyzetével, illetve ennek tervezésével, befolyásolásával foglalkozik. Péntek 

János kiemeli, hogy a státusztervezés nem féltétlenül a de jure kinyilatkoztatást jelenti, 

hanem a szabad nyelvhasználat gyakorlati lehetőségét és az anyanyelv elsődlegességének 

biztosítását is (Péntek 2002: 271). Az udmurtok esetén Salánki (Salánki 2007: 61.) kiemeli, 

hogy vannak az udmurt nyelv és kultúra megőrzésére és fejlesztésére különböző jogi 

keretek, de ezek leírhatók a Skutnabb-Kangas (1997: 71) által használt szavakkal: 

burkoltan asszimiláció-tűrő törvényeknek nevezhetők. 

A korpusztervezés az egyes nyelvek és/vagy nyelvváltozatok állapotával 

foglalkozik, vagyis azzal, hogy a bizonyos státust betöltő nyelvek, nyelvváltozatok 

képesek legyenek arra, hogy betöltsék azokat a funkciókat, amelyekben használatosak, 

illetve a szótárak megjelenítésével. Az udmurtok esetén jelenleg udmurt lexikai újítások, 
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szótárkiadások folynak (lásd 2.5. fej.). Salánki a korpusztervezés egyik fontos feladataként 

a köztereken látható nyelvi környezet milyenségét emeli ki: „Az anyanyelv megjelenése a 

vizuálisan megjelenő nyelvi ingerek, feliratok, reklámok között fontos szerepet tölt(hetne) 

be a nyelvelsajátításban, majd a nyelvhasználatban. Sajnálatos módon ennek az udmurt 

nyelvi környezet nem tesz eleget, különösképpen nem az iskolai mikrokörnyezet, ahol a 

gyerekek napjaik jó részét töltik” (Salánki 2007: 66). 

A státus- és korpusztervezés mellett egyes megközelítések a nyelvelsajátítás-

tervezést is elkülönítik (vö. Cooper 1989: 157–163). Egyetértek Cooperrel abban, hogy a 

nyelvelsajátítás problématikáját komolysága szerint a nyelvi tervezés önálló területének 

kell tekinteni, hiszen a kisebbségi nyelv esetén az elsődleges nyelvi szocializáció 

nyelvének megváltozásával, továbbadásának visszaszorulásával kezdődik a nyelvcsere 

folyamat (vö. Bodó 2004). Ez a probléma az adatközlőim az udmurt és orosz 

nyelvelsajátítási színtereivel kapcsolatban is felmerül (lásd a 4.1.2. fej.). 

Az oktatástervezés a nyelvi tervezésnek az az ága, amely az egyes 

nyelveknek/nyelvváltozatoknak az oktatásban betöltött szerepével foglalkozik, illetve 

azzal, hogy az oktatás révén milyen további nyelvi tervezési (státus- és korpusztervezési) 

célok érhetők el és hogyan. Ez a tervezés az oktatási rendszerben való nyelvtanulás 

szervezésére (az óvodától az egyetemig) vonatkozik. Az udmurt nyelvvel kapcsolatos 

oktatástervezésére vonatkozó javaslataim és gondolataim később a nyelvstratégiai 

lépésekként mutatom be. 

Az információtechnológiai tervezés (technological planning) lehetővé teszi a 

nyelv használatának az alapját mind a mindennapi tevékenységeken keresztül 

(számítógépes szoftverek, mobiltelefonok, ATM-ek), mind high-tech nyelvi programok és 

a nyelvi interfészek alkalmazásában (Rannut 2004: 72). Ami az udmurtokat illeti, 

mondható, hogy a nyelvtervezés megindult, követhetők már a nyelvtervezés felsorolt ágai 

(lásd bővebben a 2.5. fej.). De sajnálatos módon a nyelvfejlesztés és a státusztervezés 

lényeges eleme, az imázsteremtés (Ranutt et al. 2003: 215) a kutatási intézményeken, 

egyetemeken belül, a városokban marad, a falusi udmurtok keveset tudnak ezekről, az 

iskolákban nem beszélnek róluk, és ennek a következtében az udmurt falvakban az udmurt 

nyelv alacsony értékű, a nyelv szociális elfogadottsága pedig nyelvcseréhez vezet. 

Pusztay hangsúlyozza, hogy „az oroszországi finnugor és szamojéd népek jövőjét két 

tényező határozza meg: a politikai/közigazgatási keretrendszer és szinte ugyanilyen erővel 

az ő akaratuk. A fennmaradást biztosító eszközök politikai közegben és a nép akarata, 

elszántsága esetén kialakíthatók” (Pusztay 2004). 
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5.6.1. Stratégiák, javaslatok, gondolatok 

Az udmurtok és az udmurt nyelv jelenlegi helyzete ismeretében, és a fent 

említetteket figyelembe véve a nyelvtervezés kialakításakor (főképpen a városokon kívül) 

az alábbi nyelvstratégiai lépeseket javaslom követni. 

A nyelvészek, kutatók udmurt nyelvet beszélő (falusi) közösségekkel való 

együttműködése. 

A nyelvfejlesztéssel, nyelvmegerősítéssel kapcsolatos törekvések csak akkor 

válhatnak igazán sikeresekké, ha a beszélőközösség kezdeményezésére indulnak el: a 

nyelvcserében, nyelvvesztésben rejlő veszélyeket érzékelik, és szükségesnek látják az ilyen 

tendenciákat ellensúlyozó tevékenységek, programok megszervezését. A szakemberek 

egyik feladata és szerepe lehet a nyelvi közösségben az ilyen irányú veszélyek tudatosítása, 

ugyanakkor a lehetséges megoldások körvonalazása, azonban a közösség érdekeit és 

akaratát minden esetben szem előtt kell tartani. 

A kisebbségi közösségek csak akkor tudnak és akarnak anyanyelven is élni, ha 

egyrészt megerősítést kapnak abban a hitükben, hogy anyanyelvük éppen olyan értékű, 

nem rosszabb, mint mások, csak helyzetéből adódóan természetszerűen más, másrészt 

pedig az tudatosítódik bennük, hogy a kétnyelvűség jó jelenség, nem kell szégyellni, hogy 

udmurt és orosz nyelven is tudnak beszélni, hogy a kódváltás és kódkeverés a kétnyelvűség 

természetes velejárója. Pusztay is kiemeli, hogy a nyelvmegőrzés akkor fog sikerülni, ha 

„az érintett népek felhagynak nihilista, depresszív, önromboló magatartásukkal, és 

nyelvük, kultúrájuk, s így népük megmentése, revitalizációja érdekében egészséges 

öntudatot alakítanak ki (lásd a szomszédságukban élő tatárok, csuvasok, baskírok 

példáját)” (Pusztay 2004). 

Érdemes tehát nagy figyelmet fordítani pl. az udmurt szóteremtés céljára, és arról 

többet írni az újságokban, az újságok oldalain vitára bocsátani e kérdéskört, a 1995-ben 

létrejött az Udmurt Szaknyelvi és Helyesírási Bizottsággal való levelezésre ösztönözni, a 

falvakban élők javaslatait figyelembe venni, a szószedeteket, kis kéziszótárakat terjeszteni 

a falvakban. 

A nyelv presztízsének megteremtését, a fent mondottak emberek általi elfogadását a 

falvakban az iskolán keresztül lehet elérni. 

Az iskola és a szülő-gyerek partnerközpontú működés 

A partnerközpontú működés alapja a folyamatos párbeszéd, információcsere, a 

lehetőségek, szándékok, folyamatos egyeztetése. Fontosnak tartom, hogy a szülők tudják, 

mi az, amit az iskola garantálni tud, de arról is őszintén kell beszélni, milyen elvárásokra 
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számíthatnak, hiszen azt az utat, amely egy család nyelvcseréjéhez vezet, nagymértékben 

befolyásolja a szülői modell és a családot jellemző belső, pszichikai kötelékek. „Az 

anyanyelv művelése, ápolása a családban kezdődik, s az iskolában folytatódik. 

Hatékonyságát a megfelelő iskolarendszer tudja garantálni, olyan iskolarendszer, amelyik 

nem mossa össze az anyanyelven oktató, az anyanyelvet oktató és az anyanyelvi fakultatív 

foglalkoztatást nyújtó iskolákat” (Pusztay 2004). 

Mivel a kétnyelvű oktatás még csak ötletként, tervként szerepel az udmurt 

nyelvtervezésben, a nyelvcsere folyamatát elemezve nem várhatunk tovább, s kezünkbe 

kell venni a kezdeményezést. Változtatni kell az udmurt falvak iskoláinak a céljain: ne 

csak az udmurt és orosz grammatika oktatása legyen a központban, hanem az kell, hogy 

additív, hozzáadó szemléletben tanítsa a tanulók anyanyelvét. „A szemléletváltás azt 

jelenti, hogy a nyelvtant nem öncélúan kell tanítani, hanem azért, hogy a tanuló könnyen, 

magabiztosan és tudatosan tudjon válogatni a rendelkezésére álló nyelvi elemek közül, 

amikor egy konkrét élethelyzetben kell szóban és írásban megnyilvánulnia” (Beregszászi 

2009: 22). Tehát, az udmurt és orosz nyelvtanárok maguk is tudnak ezen dolgozni. 

Az anyaggyűjtés során sokszor szembesültem azzal, hogy a falvakban az emberek 

nem ismerik a kétnyelvűség előnyeit, nem látják szükségét. Ilyen problémák megoldása az 

iskolai nyílt heteken, bemutatókon keresztül elérhető, amelyekre szakembereket lehet 

meghívni, olyan városi szülőket és gyerekeket bemutatni, akik a városi körülmények 

között is megtartják az udmurt nyelvüket. Hiszen nem elég egy nyelv megőrzéséhez, ha 

csak nagyon kevés óraszámban tanítanak udmurtul, illetve szóba hozzák ilyen féle 

kérdéseket. Ahogy a szülőnek és az iskola tanárainak partnereknek kell lenniük a gyerekek 

nevelésében, úgy az udmurt nyelv megőrzésében és nyelvtartásában is együttműködésre 

van szükség, hiszen meghatározó a szülők hozzáállása. A szülők negatív hozzáállása az 

anyanyelvhez megfosztja a gyermeket a motivációtól és negatívan befolyásolja tanulmányi 

eredményét (vö. Vento 2002: 114.; Rannut et al. 2003, 72., idézi Pusztay 2004). 

Felsőoktatás és az iskola együttműködése 

Az iskolai anyanyelvoktatás csak úgy szabadulhat meg régi nyelvészeti, 

nyelvpedagógiai és nyelvi emberi jogi szempontból egyaránt tarthatatlan, alacsony (vagy 

inkább negatív) hatékonyságú szemléletétől és módszereitől, ha a pedagógusképzés és 

továbbképzés a szakmailag (nyelvtudományi módszerekkel alátámasztott) és didaktikailag 

megalapozott szemléletet és módszereket közvetíti a jövő oktatói felé; illetve ha az oktatás 

irányítói olyan tantervekkel, tankönyvekkel és oktatási segédletekkel, módszertani 

útmutatókkal látják el őket, melyek nem a nyelvi alapú diszkriminációt éltetik tovább, nem 

nyelvművelői babonákat terjesztenek, hanem ismereteket és hasznosítható tudást 
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közvetítenek, mert a falusi iskolák. „A felsőoktatás ugyanis több mint oktatás és kutatás 

egyszerre. A jó egyetem és a jó főiskola olyan szellemi otthon, amelyben szerveződik a 

közösség.” — állapítja meg Szépe György (Szépe 2001:102). 

Az egyetemeken olyan szemináriumokat kell bevezetni, mint „A két- többnyelvűség 

alapjai”, „Nyelvpolitika alapjai”, hiszen additív, hozzáadó szemlélet hiányzik a 

felsőoktatásból és a pedagógusképzésből. Navracsics is felhívja az olvasó figyelmét arra, 

hogy minden nyelvvel foglalkozó szakemberrel meg kell ismertetni a kétnyelvű 

beszédfolyamatokat ahhoz, hogy a kétnyelvűséget természetes állapotként fogadják el, és 

hogy hallgatóiknak, diákjaiknak továbbadják a kétnyelvűségről szóló ismereteiket. A tudós 

kiemeli, hogy a kétnyelvűség alaposabb ismeretével a nyelvtanítás és nyelvtanulás is 

sikeresebb vállalkozás lesz (Navracsics 2007: 17). 

Segédfüzetek kiadása az iskolai tanároknak, a szülőknek, a gyerekeknek 

Nagy munkát kell végezni annak érdekében, hogy az anyanyelv iránti szeretetet 

elérjük, az udmurt nyelv presztízsét emeljük, és javaslatképpen említem, hogy lehetne az 

udmurt nyelvről, a kétnyelvűség előnyeiről, más országokban létező két- és 

többnyelvűségről szóló információs segédfüzeteket, gyerekeknek szánt képes 

zsebkönyveket és szótárakat kiadni, amelyek átfogó képet nyújtanak, tájékoztatják 

egyszerű nyelven, motiválják, orientálják a beszélőket, illetve ezeket osztogatni kellene a 

falvakban, városokban. Tehát a közösségeket magukat, ahogy Bartha is hangsúlyozza 

„olyan tudományos információkhoz juttatni, amelyek hatással vannak nyelvi 

elképzeléseikre, attitűdjeikre, ítéleteikre” (Bartha 2009: 149). 

Ez a négy lépés szoros összefüggésben van egymással, ezért ezeket a stratégiai 

lépéseket együtt kell tervezni és feldolgozni. A nyelvcserét okozó, illetve a nyelvmegtartást 

támogató erők közül az iskola a meghatározó, Skutnabb-Kangast idézve: „a nyelvek 

elpusztításának, illetve elnyomásának egyik leghatékonyabb módszere mindig is az 

oktatás” (Skutnabb-Kangast 1997: 6). 

Az udmurt nyelvű internetes tartalom fejlesztése, növelése, falvakban való 

elterjesztése 

Egyre népszerűbb a számítógépes média, az internet, ezért az udmurt 

nyelvtudománynak is kell a szoftver nyelvével, a szoftverhonosítás nyelvi kérdéseivel, az 

informatikai szaknyelv kérdéskörével, az internetes kommunikációs műfajok 

nyelvhasználatának vizsgálatával foglalkoznia. 

„A virtuális nyelvi táj, azaz az internet udmurt nyelvi fejlesztése szintén fontos 

feladat lehetne. A parlament hivatalos honlapja udmurt nyelvű híreket is tartalmaz, 
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azonban csupán egyes minisztériumok szerepeltetnek rövid összefoglalót magukról, 

tevékenységükről udmurt nyelven is” (Salánki 2009: 66). 

Az államnak támogatni kell az internet terjesztését az iskolákban, különösen a 

falvakban, ingyenes internet-hozzáférést biztosítani például a könyvtárakban, ezzel a 

finnugor népeknek lehetőségük nyílik arra, hogy tanuljanak írni és olvasni az 

anyanyelvükön. Az internet jelentheti a falubelieknek a legnagyobb szabadon elérhető 

információforrást. De maga az internet léte még nem biztosítja a falubeliek érdeklődését 

maga az internet, az udmurt honlapok iránt, céltudatosan beszélni kell erről, az udmurt 

nyelvórákon mutatni kell eddig létrehozott udmurt nyelvű honlapokat, tanfolyamokat 

szervezni az idősebb és középkorú generációnak. 

Az oroszországi finnugor nyelvek esetén el kell kezdeni az adatgyűjtést most már az 

interneten is, így juthatunk el az internet nyelvhasználatának feltáró jellegű bemutatásához, 

amely hozzájárulhat a későbbi részletes leírások előkészítéséhez, összehasonlítási 

elemzésékhez. 

Nyelvtervezéssel foglalkozó szakemberek csoportja 

Javaslatképpen: ki kell alakítani olyan intézményi hátteret, a nyelvtervezők külön 

csoportját, amely lehetővé teszi az összehangolt, az udmurt közösség társadalmi és nyelvi 

céljait szem előtt tartó, tudatos nyelvtervezési stratégia kidolgozását. Ennek a csoportnak 

nemcsak nyelvészeket kell tartalmaznia, hanem újságírókat (oroszokat is), politikusokat és 

különböző tudományterületek művelőit is. A csoport részére tanfolyamokat, továbbképzési 

lehetőségeket kell biztosítani, külföldi gyakorlatokat, ezért a tagok kiválasztásakor a 

szakmai rátermettség mellett fő kritérium az angol nyelv (illetve magyar, finn, német) 

ismerete kell, hogy legyen, hiszen minden stratégia, tervezés az ő szakmai munkájukra, 

tapasztalatukra, tudásukra épülhet. Fontos lenne e csoportnak olyan projekteket készítenie, 

amelyek a felsorolt lépéseket az udmurt falvak nyelvét megőrző projekteken keresztül 

valósítaná meg, mivel a nyelvtervezés sikeréről csak akkor beszélhetünk, ha „a társadalom, 

a közösség is fogékonnyá válik a nyelvi kérdések, gondok és veszélyek iránt” (Péntek 

2002: 273). Tehát, az nyelvtervezésnek terjedni kell a családtól egészen a politikai 

döntéshozókig. 

A fentieket összefoglálva Péntek Jánost idézem, aki nagyon pontosan fogalmazta a 

kisebbségi nyelvek nyelvtervezésének a célját: „A fő cél nem a nyelv őrzése, amint 

közhelyszerűen halljuk naponta. A nyelv ugyanis nem szent cél, hanem szent eszköz. 

Egyetlen közösség sem rendezkedhet be valamely nyelvi reliktum őrzésére. A cél, a feladat 

tehát ennél jóval több: a nyelv szabad, tudatos, félelem és szégyen nélküli használata 

önkifejezésre, önfejlesztésre, önművelésre, egymás jobb megértésére” (Péntek 2002: 273). 
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5.6.2. A magyar-udmurt-orosz szociolingvisztikiai szószedetről 

A nyelvtervezési tevékenység, ahogy az előző alfejezetben bemutattam, öt fő 

területet foglal magába: a státusztervezés, a korpusztervezés, a nyelvelsajátítás-tervezés, az 

oktatástervezés és az információtechnológia tervezés. Egy kisebbségi nyelv esetén a 

korpusztervezés, ezen belül a szókincsbővítés, terminológia művelése különösen fontos, 

hiszen ez a nyelv megmaradásának záloga. A fent felvázolt nyelvtervezési stratégiák közül 

az általam feldolgozott udmurt szociolingvisztikia terminusokat tartalmazó szószedetet 

(lásd Függelék II.) is fontosnak tartom bemutatni, mert a tudatos nyelvi tervezés fontos 

lépés az udmurt nyelvmegőrzés érdekében. 

Bármely tudományág fejlettségi szintjét elmélete, fogalmi apparátusa és módszerei 

határozzák meg. Napjainkban hiányosak a szakmai szótárak. Ami a szociolingvisztikát 

illeti, nemcsak elméleti kérdésekkel kell foglalkozni, hanem nagy figyelmet kell fordítani a 

módszerekre és terminusokra is. Ezek nélkül a szociolingvisztikai kutatások alapvető 

problémai hosszú ideig továbbra is megoldatlanok maradnak, nem vonhatók le széles körű 

általánosítások és elméleti következtetések. A szociolingvisztikai szótár szükségességét 

egyre aktuálisabbá teszi az, hogy egyre több egyetem vezeti be tantárgyként a 

szociolingvisztikát. De amíg nem lesz egységesen értelmezhető fogalomrendszer, sok 

egyéni meghatározással, körülírással lehet találkozni. 

A szociolingvisztikai fogalomrendszer lassan alakul ki az orosz nyelvben is. Első 

próbálkozásként lehet említeni a nem publikált, Nikolskaya L. B. által kidolgozott 

"Внутриэтнические и межэтнические связи. Глоссарий" című szótárt, amelyet 1985-

ben vitattak meg a Moszkvai Nyelvtudományi Intézet társadalmi nyelvészet osztályán 

(Michalcsenko 2006: 8). 2001-ben pedig megjelent egy etnolingvisztikai szótár (Isaev 

2001), ami nem terjed ki az egész kutatási területre, nem ad választ valamennyi kérdésre 

szociolingvisztikai értelemben. 2004-ben rövid szociolingvisztikai értelmező szótár készült 

(Boeva-Omelecsko 2004), 500 példányban jelent meg, ingyen lehet letölteni az 

internetről (http://mmedia0.cc.rsu.ru/www/umr.umr_show?p_per_id=-4000602). 2006-

ban megjelent az egységes szociolingvisztikai terminusok szótára. A szociolingvisztikai 

terminusok szótárát az első orosz szisztematikus szociolingvisztikai szótárként mutatták 

be. A szótár több mint 900 kifejezést és ezek változatait tartalmazza, bemutatja a 

leggyakoribb szociolingvisztikai kifejezéseket, amelyekkel találkozhatunk a mai orosz 

nyelvű szociolingvisztikai tanulmányokban. A szótár tartalmazza az addig megjelent 

szociolingvisztikai tanulmányok rövid bibliográfiáját is (Szótár 2006). Azonban meg kell 

említeni, hogy a szerzők semmilyen utalást nem adnak az előző, 2004-ben megjelent 
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szótárra vonatkozóan. A szerzők azt írják, hogy a szótárt nyelvészek, szociológusok, 

politológusok, történészek, tanárok és diákok számára készítették, valamint mindazoknak, 

akik a nemzetek és nyelvek kapcsolatával foglalkoznak, a nyelv és a társadalom problémai 

iránt érdeklődnek. De van egy probléma: ezt a szótárt a megjelenése óta nem lehet 

megvenni se a boltokban, se az interneten. Így gyakorlatilag erről a szótárról nem is 

tudnak. 

Ma az udmurt nyelv egy fontos korszakának eljöveteléről lehet beszélni, mivel 

elindult az udmurt nyelvművelés, aminek a nyelvújítás, a nyelvbővítés a legfőbb feladata, 

hogy az udmurt nyelv korszerű gazdagításával az udmurtok is bekapcsolódhassanak az 

európai kultúra és tudomány fejlődésébe, hogy az udmurt nyelv ne csak konyhanyelv 

legyen, hanem minél alkalmasabb legyen a világos, árnyalt nyelvi közlésre, a 

kommunikációra. Ahogy Pusztay, a Savaria Egyetemi Központ Uralisztikai Intézeti 

Tanszékének vezetője is hangsúlyozza, „ahhoz, hogy a nyelv képes legyen betölteni az 

összes funkciót mint államnyelv – terminológia létrehozása fontos" (Pusztay 2003: 115). 

Mára a szociolingvisztika már 4. éve szerepel mint önálló tantárgy102 az Udmurt Állami 

Egyetem Udmurt Fakultásán, de még nincs szociolingvisztikai szakirodalom udmurtul, 

nincsen szociolingvisztikai terminológiai szótár, nincsen rendszerezve a terminusok 

fogalomtára, nincsen ez irányú pragmatikai feldolgozás. Mivel a szociolingvisztika 

interdiszciplináris tudomány, amely a szociális és nyelvészeti aspektusokat tartalmazza, 

kézenfekvő, hogy a szociolingvisztikai terminológia alapját a szociológiai és a nyelvészeti 

terminusok vetik meg, amelyek a szociolingvisztikai anyagokban megtelnek kiegészítő 

tartalommal, ugyanakkor feldolgozzák új koncepciókat és terminusokat is (pl. 

kétnyelvűség, szociolingvisztika). 

Az udmurt nyelvű modern szociolingvisztikai terminológia kialakításakor két elvet 

érdemes figyelembe venni: 

• létező udmurt szakmai nyelvből kell kiindulni – az udmurt nyelvészeti 

szakkifejezéseket használva (Zvereva–Sibanov 2006), 

• a magyar nyelv és/vagy más finnugor nyelvek fogalmainak a fordítását kell 

alkalmazni az udmurt nyelv saját lehetőségeit kihasználva. 

Az udmurt nyelvű szociolingvisztikai terminológiát a magyar és finn terminológia 

alapján próbáltam kialakítani, átvéve a rokon nyelvek tapasztalatait, illetve orosz nyelvről 

                                                 
102Timerhanova 2006.  Психолингвистика и социолингвистика: Учеб. – метод. пособие. Изд-во "Удмурт. гос. ун-т". 
2006. 
Timerhanova 2010. Тимерханова Н.Н. Социолингвистика: Учеб.-метод. комплекс. Ижевск: Изд-во „Удмуртский 
ун-т”. 2010. 
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való tükörfordításokat is használtam, hiszen az udmurt nyelv állapotát figyelembe véve 

ezeket még nem lehet kikerülni, és az udmurt nyelvbe is könnyen beilleszthetőek. A 

szószedet alapját Peter Trudgill „Bevezetés a nyelv és társadalom tanulmányozásába” 

(1997) című magyarra fordított könyve képezi, illetve más magyar szociolingvisztikai 

tanulmányok (Kiss 1995, Bartha 1999). A szószedetben a magyar címszavakat és 

szócikkeket ABC-sorrendbe rendeztem (lásd Függelék II.). A kiválasztott terminusok 

(kulcsszavak) mind egyszerű szavak, mind összetett terminusok, tehát nominális 

szerkezetek. 

Az udmurt nyelvű szociolingvisztikai szakszókincset a továbbiakban több 

szakaszban lehet fejleszteni. 

Az udmurt nyelvű szociolingvisztikai terminológia kialakításának az első fontos 

szakasza az idegen nyelvű szociolingvisztikai tanulmányok udmurt nyelvre fordítása lenne, 

valamint udmurt nyelvű tanulmányok, cikkek írása szociolingvisztikai kérdésekről, a 

kétnyelvűség problémairól, a kétnyelvű oktatásról, és ezek médiában való tömeges 

terjesztése. A második lépés lehetne a szociolingvisztikára, a kétnyelvűség alapjaira 

vonatkozó udmurt nyelvű előadások és gyakorlati órák bevezetése az Udmurt Állami 

Egyetem Udmurt Fakultásán. Bár a szociolingvisztika alapját a diákok tanulják már 

oroszul, valójában egy udmurt-orosz-magyar szociolingvisztikai szótár segítené igazán 

elsajátítani ezt a tantárgyat nemcsak oroszul, hanem udmurtul is. A munka későbbi fázisa – 

az adatbank fokozatos felöltése. Ennek a munkának egy fontos része lehet az udmurt 

nyelvű szociolingvisztikai szakszókincs megvitatása, megtárgyalása a különböző 

szakértőkkel – nyelvészektől kezdve politológusokig, újságírókig, valamint 

szociolingvisztikai és szociológiai módszerekkel (kérdőívek, felmérések, interjúk, stb.) 

annak az ellenőrzése, hogyan fogadják, értik ezeket a falvakban, iskolákban az udmurtok. 

A tervezett szószedet felhasználói lehetnek a magyar- és külföldi diákok, valamint 

tanáraik mind a magyar, mind az oroszországi egyetemeken. Alkalmas továbbá a 

szociolingvisztikával foglalkozó szakembereknek és a szociolingvisztikai kérdések iránt 

érdeklődőknek, de olyanoknak is, akiket önmagában érdekel a magyar, az orosz vagy az 

udmurt nyelv. Azért is fontos ez a háromnyelvű szótár, mert egyrészt az ELTE-n sok diák 

érdeklődik az udmurt nyelv iránt, szakdolgozatokat írnak az udmurt nyelvi helyzetről, 

másrészt az orosz nyelv tanítása az EU-ban is fontossá vált. Az utóbbi években kezdi 

visszanyerni rangját az orosz nyelv a közoktatásban, a bölcsésztanár-képzésben, a 

gazdasági felsőoktatásban. Magyarországon számos ún. kétnyelvű orosz él, akik 

felsőfokon is szeretnék tökéletesíteni nyelvtudásukat. Tanévenként jelentős számú magyar 

hallgató, akinek az orosz nem anyanyelve, kezdi el tanulni a nyelvet egyetemünkön. 
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A szócikkek három nyelven való megfeleltetését nyelvileg és stilisztikailag 

folyamatosan javítom, aktualizálom. Hálásan elfogadom az észrevételeket és javaslatokat a 

szociolingvistáktól, szociológusoktól, nyelvészektől és más kutatóktól. Későbbiekben 

tervezem udmurt nyelvű fogalomtár írását. 
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Összefoglalás 

Dolgozatomban az Oroszországban fekvő Udmurt Köztársaság területén 

elhelyezkedő Muvyr községben élő udmurt beszélőközösség kétnyelvűségét vizsgáltam 

szociolingvisztikai alapokra építve. Muvyr község 349 fő lakosú udmurt falu. Muvyr 

nyelvi képét két nyelv határozza meg: az udmurt és az orosz. A statisztikai adatok szerint 

évről évre demográfiai csökkenés vehető észre a faluban, ami negatív változást jelent, 

hiszen csökken az udmurt nyelvet beszélők száma. A kutatásomban 189 adatközlő vett 

részt, az adatok elemzése kor szerinti megoszlásban történt. Az adatgyűjtés során többféle 

módszer kombinációját alkalmaztam a minél megbízhatóbb eredmények nyerése 

érdekében. Az általam vizsgált beszélőközösség nyelvi helyzetének leírásában a következő 

módszerekkel dolgoztam: (1.) a nyelvhasználat felmérése kérdőív és résztvevő megfigyelés 

segítségével, (2.) a kódváltás jelenségének vizsgálata általam készített magnófelvételeken, 

(3.) a nyelvi viselkedés, a nyelvi attitűdök, a nyelvtörvényre vonatkozó ismeretek, az 

előítéletekkel kapcsolatos adatok feltérképezése kérdőív, résztvevői és passzív 

megfigyelés, illetve kötetlen beszélgetés segítségével történt. 

A kétnyelvűség kérdéseinek feltárása során nélkülözhetetlenek a nyelven kívüli 

tényezők. Disszertációmban az udmurt társadalomra és udmurt nyelvre vonatkozó 

általános adatok, problémák bemutatása az 1. és 2. fejezetbe került. 

Disszertációm elméleti hátterének felvázoláskor kitértem az általam használt 

legfontosabb fogalmak, koncepciók bemutatására, az azokkal kapcsolatos nemzetközi, 

illetve magyar elméletek, kutatások áttekintésére. E dolgozat keretében a kétnyelvűségre 

vonatkozó szovjet, illetve oroszországi szakirodalom részletes leírása nem lehetséges, de 

fontosnak tartottam az Oroszországban eddig megjelent, kétnyelvűséggel kapcsolatos 

tanulmányok rövid bemutatását. Az orosz nyelvű szakirodalmat elemezve a 

kétnyelvűséggel kapcsolatos kutatások jellege és tartalma szerint két időszakot ajánlottam 

megkülönböztetni. Az első időszak a 1950-es és 1980-as évek közé esik, és olyan 

tanulmányok jelentek meg, amelyekben a kétnyelvűség nem jelent mást, mint az orosz 

nyelv minél teljesebb elsajátításának erőltetését a Szovjetunió köztársaságaiban, illetve a 

Szovjetunió olyan területein, ahol jelen volt a nemzeti-orosz kétnyelvűség (lásd Materialy 

1963, 1964. Deserijev 1966, Avrorin 1975, Razvitije 1976). A második időszak a 1980-as 

években a Szovjetunió és a szovjet blokk felbomlása után kezdődött és ma is folytatódik. 

Az előző időszakkal szemben erre a periódusra az jellemző, hogy itt már másak lettek a fő 

kérdések és a célok: a nemzeti nyelvek, a kis szibériai és finnugor népek nyelveinek 

megőrzése, e nyelvek vitalitása. Az Oroszországra jellemző többnyelvű helyzetet és annak 
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változását orosz szociológusok és a szibériai népekkel és nyelvekkel foglalkozó kutatók 

módszeres vizsgálatnak vetettek alá (lásd pl. Guboglo М. N. 1993, 2004, Michalcsenko V. 

J. 1994, Belikov V.I.–Kryszin L.P. 2001, Vachtyin N. B.–Golovko V. J. 2004, Kazakevics 

O. 2007). Az elméleti keretek kialakítása során dolgozatomban reflektáltam az udmurt 

nyelv helyzetével kapcsolatos egyes magyar nyelvű (Pusztay 1995, 1997, 2006, Salánki 

2007, Kozmács István 1998, 2008), illetve orosz nyelvű kutatásokra is, hiszen a 

szociolingvisztika ezeken a tanulmányokon keresztül lassan vonul be az udmurt 

nyelvtudományba. Az udmurt nyelvre vonatkozó szakirodalom elemzése azt mutatta be, 

hogy az udmurt szociolingvisztika kialakulására már vannak törékvések, illetve 

kiindulópontok, de még mindig hangsúlyozni kell az udmurt tudósok körül ezen irányzat 

értékes és nélkülözhetetlen szükségszerűségét. Az általam bemutatott, az udmurt 

szociolingvisztika kezdetét jelentő törekvéseket, tanulmányokat tovább kell fejleszteni, az 

idegen nyelven megjelent tanulmányokat udmurt, illetve orosz nyelvre fordítva, azok 

tapasztalait figyelembe véve. Hiszen a mai udmurt nyelv állapotának a kutatása egyben az 

udmurtok létének a záloga. 

A kutatásom nyelvhasználati sajátosságokat és problematikus területeket hozott 

felszínre. Ebben a fejezetben az egyes témák szerinti sorrendben ismertetem a kutatás 

során kapott lényeges eredményeket. 

Az adatközlőim kétnyelvűségét, illetve a két nyelv használatát az Udmurt 

Köztársaságban nyelvtörvény szabályozza. A dolgozat 2. fejezetében a nyelvtörvény 

néhány szakaszát elemeztem. Azért volt fontos ezek bemutatása, mert a nyelvtörvény 

elviekben biztosítja az udmurt nyelv használatát mind az államhatalom szerveinél, mind az 

oktatásban, illetve a jogi okiratok is megjelenhetnek udmurtul. De a tényleges helyzetből 

kiderül, hogy annak ellenére, hogy a nyelvtörvény „de jure” biztosítja a jogokat, „de facto” 

sokszor nem működik, s ez befolyásolja – többek között – a nyelvhasználatot is. Azonban 

hangsúlyozni kell, hogy a 21. században a kisebbségi népek és nyelvek esetében mind az 

államtól, mind maguktól az nemzetektől függ, hogy van-e/lesz-e esély a nyelv 

megmaradására, hiszen a nyelv csak a gyakorlatban, használatban képes élni. 

Oroszországban, ahogy más országokban is, a társadalom tagjai minden szinten azt 

gondolják, hogy minden az államtól és a törvényektől függ, az emberek pedig tétlenül 

várják, hogy mit fog adni, biztosítani az állam. A vizsgálataim azt mutatják, hogy az 

udmurt értelmiség, az oktatási és közigazgatási szféra udmurt dolgozói még nem mindig 

készek arra, hogy az udmurt nyelv presztízsét hivatali vagy egyéb hivatalos színtereken 

való használatával emeljék. Az Udmurt Köztársaságban a tudományos szférákban még 

mindig kevesés az udmurt nyelvű tanulmány, az előadások még az Udmurt Állami 
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Egyetem Udmurt Fakultásán is többnyire orosz nyelvűek, szakdolgozatok pedig csak 

oroszul készülnek. A fentiek alapján az a probléma fogalmazódott meg, hogy maguk a 

kisebbségi helyzetben élők se igyekeznek a nyelvtörvényben biztosított jogokat a 

gyakorlatban megvalósítani, érvényesíteni. Azonban az udmurt nyelvvel kapcsolatos 

revitalizációs törekvéseket elemezve úgy tűnik, hogy az udmurt fiatalok révén az Udmurt 

Köztársaságban pozitív irányú változás vette kezdetét: az udmurt nyelvű internet 

létrehozásával az udmurt nyelvhasználati alkalmak skálája kiszélesedett. A technológiai 

fejlődés lehetővé teszi azt, hogy egy kisebbségi nyelv jelenléte az elektronikus hálózaton a 

nyelvnek más státuszt adjon, ezzel ösztönözve a beszélőket a kisebbségi nyelvhasználatra. 

Ezt mindenképpen értékelni kell. Azonban az efféle kedvező irányú folyamatok 

fejlesztésével kapcsolatban még sok feladat vár az udmurtokra. Az udmurt nyelv 

vitalitását, az udmurtok identitástudatát erősítő és gyengítő, nem (csak) nyelvi alapú 

tényezőket felvázolva megállapítható, hogy a sok pozitív intézkedés ellenére napjainkban 

még a gyengítő tényezők dominanciája jellemző. 

A nyelvhasználati kérdőívek értékelése és a résztvevő megfigyeléssel, kötetlen 

beszélgetésekkel gyűjtött tapasztalatok az alábbi eredményekhez vezettek: 

Nyelvhasználat és nyelvválasztás 

Az adatközlők nyelvi viselkedésének elemzéséhez figyelembe kell venni, hogy 

Muvyr lakosságának csaknem 97%-a udmurt nemzetiségű, ezért a község nyilvános 

színterein többségében az udmurt nyelv használata a jellemző. Mielőtt az adatközlők 

nyelvhasználati szokásait öt színtér együttese mentén vizsgáltam, külön elemzésre kerültek 

olyan adatok, amiket nyelvi háttérként mutattam be, s amelyeket maguk az adatközlők nem 

tudtak befolyásolni. A nyelvi háttérhez a nemzetiséghez, az anyanyelvhez és az elvégzett 

iskola nyelvéhez kapcsolódó adatokat, illetve a nyelvelsajátítás és az udmurt és orosz 

nyelvtudás értékelését soroltam. A nyelvi háttér elemzése nyomán olyan problémakörök 

fogalmazódtak meg, amelyek befolyásolják az adatközlők nyelvhasználatát és 

nyelvválasztását, ezek közül figyelembe kell venni adatközlőimnek a nyelvelsajátítás 

színhelyére és nyelvtudásuk értékelésére vonatkozó megjegyzéseit.  

A vizsgálat során nyert adatok elemzése az udmurt és oroszt nyelv elsajátítása 

esetében generációk közötti különbséget mutatott: míg az udmurt nyelv otthon való 

elsajátítása az idősek és a középkorúak 91-94%-ára jellemző, addig a fiataloknál ez az 

arány lecsökkent 75%-ra. Az orosz nyelvet az idős és középkorú generáció családon kívüli 

színtereken tanulta meg, rájuk késői kétnyelvűség jellemző. A fiatal generáció tagjainak 

73%-a már otthon megtanulta az orosz nyelvet, amiből megállapítható a korai 

kétnyelvűség léte, tehát a fiatalok esetén már aktív kétnyelvűséggel állunk szemben. 
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Kérdéses azonban, hogy az udmurt nyelvmegtartás szempontjából kedvező-e az, hogy 

egyre növekszik azon fiatalok száma, akik otthon sajátítják el az orosz nyelvet. Hiszen 

jelenleg az orosz nyelvű oktatás célja nem az udmurt köznyelv és orosz nyelv egyenlő 

mértékű tanítása, nem a kétnyelvűvé váláshoz való hozzásegítés, hanem nyelvi 

befullasztásos oktatási program keretében (Skutnabb-Kangas 1997: 25) az udmurt nyelv 

elsorvasztása révén az udmurtok egynyelvűvé válását segíti elő. A saját tapasztalataim azt 

mutatják, hogy a gyerekek az orosz nyelvet nem a megfelelő mértékben sajátítják el az 

iskolában, ugyanakkor az udmurt nyelv, különösen az udmurt köznyelv csorbát szenved, 

mert, ahogy a vizsgálatomban is bemutattam, arra kényszerítik őket, hogy szégyelljék mind 

az anyanyelvüket, mind az orosz nyelvtudásukat. A nyelvtudásra vonatkozó vizsgálat 

eredményei alapján elmondható, hogy az adatközlők udmurt és orosz nyelvtudásának saját 

bevallásuk alapján történt értékelése különbséget mutat. Az adatközlők többsége nagyon 

jónak vagy jónak értékeli az udmurt nyelvtudását, azonban 30%-a azt jelölte be, hogy nem 

nagyon jól beszéli az anyanyelvét, ami elgondolkodtató eredmény. Az orosz nyelvtudásuk 

önértékelésében az egyes nemzedékek között lényeges különbség vehető észre. Az 

idősebbek 90%-a nem nagyon jónak értékelte, 10%-a pedig úgy gondolja, hogy csak egy 

kicsit beszéli az oroszt. A középkorú generáció 87%-a saját bevallása szerint jól beszéli az 

orosz nyelvet, a fiatalok 84%-a pedig nem nagyon jónak minősítette az orosz nyelvtudását. 

Az eredmények alapján megállapítható, hogy annak ellenére, hogy az adott kétnyelvű 

beszélőközösség a mindennapi életében mindkét nyelvet használja, az iskolai stigmatizálás 

következményeképpen a beszélőközösség nem értékeli magasnak az orosz nyelvtudását, 

azonban az udmurt nyelvtudásukat se tartják jónak. Saját tapasztalatom, illetve a résztvevői 

és passzív megfigyeléseim alapján pedig elmondhatom, hogy ezek a negatív értékelések 

arra vezetnek, hogy például a gyerekek se udmurtul, se oroszul nem mernek megszólalni 

az órákon, sokszor a tanár se meri ellenőrizni udmurt nyelven azt, hogy megértették-e az 

anyagot a tanulók. Ezek a problémák csak kiterjedt iskolai oktatás útján oldhatók meg, az 

iskolában kellene a nyelv és a nyelvhasználat jelenségeit megmagyarázni a nyelvtudomány 

tudományos eredményeire támaszkodva. 

Az udmurt beszélőközösség nyelvhasználati sajátosságait öt színtér-együttesben 

vizsgálva megállapítható, hogy az udmurt és orosz nyelv használata a vizsgált 

beszélőközösségben eltéréseket mutat az egyes generációk között. 

A kutatásom azt mutatta ki, hogy az adatközlők aktív “egyszemélyes” 

nyelvhasználatában, az úgynevezett aktív magánszférában inkább az udmurt domináns 

szerepéről beszélhetünk az idősek és középkorúak esetén, a fiataloknál mindkét nyelv aktív 

használata figyelhető meg. Bár a magánszférában a beszélőnek nem kell tekintettel lenni 
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másokra, a nyelvi és társadalmi környezet, ebben az esetben az iskolázottság mégis 

befolyást gyakorol az adatközlők nyelvválasztására, így az orosz nyelvű iskolázottságot 

feltételező időkifejezés, számolás nyelve dominánsan az orosz mindhárom generációnál. 

A passzív magánszférához tartozó színterek vizsgálatából megállapítható, hogy az 

olvasás, a rádióműsor hallgatása és a televízió-nézés színterén is az orosz nyelvé a vezető 

szerep, hiszen itt is a társadalmi környezet nyomása érvényesül nagyobb mértékben. Ez a 

megállapítás kétféleképpen értelmezhető: egyrészt, az udmurt nyelvű könyvkiadás hiányos 

működése (egyebek között pl. a könyvek rosszul szervezett terjesztése) miatt, valamint az 

adott községben működő könyvtár szegényes udmurt nyelvű könyvállománya (az udmurt 

nyelvű könyvek az összes könyveknek csak 8%-át teszik ki) miatt az adatközlőim nem 

férnek hozzá a megjelent könyvekhez se, másrészt az udmurt nyelvű média és 

sajtótermékek kisebb választéka miatt az adatközlőimnek nincs érdeklődésük. Az 

„egyszemélyes” nyelvhasználati színterek között külön kell említeni a vallás nyelvét. A 

szociolingvisztikai szakirodalomban gyakran mutatják be a vallás nyelvmegőrző szerepét 

(vö V. Borbély 1993: 85, Sándor Anna 2000: 132).  A vizsgálatom ezen a ponton az 

udmurtoknál a szakirodalomhoz képest jelentős különbséget mutat. Az adatközlőim 

válaszai alapján kiderült, hogy a fiatalok 66-79%-ára nem jellemző se templomba járás, se 

az imádkozás, tehát a vallásnak nincs nagy szerepe. Az idősek és a középkorú adatközlők 

eredményei azt mutatják, hogy bár az imádkozás nyelve 30-45%-uknak az udmurt, az 

udmurtra fordított vallásos tárgyú irodalmat összesen 9 fő olvassa, ők is csak néha. 

Az adatközlők kisközösségi nyelvhasználatára, illetve a kevésbé központosított 

nyilvános színtereken való nyelvhasználatra vonatkozó vizsgálatok alapján elmondható, 

hogy ezeket a színtereket egyértelműen nyelven kívüli körülmények határozzák meg, 

illetve kétoldalú kommunikációról van szó. A vizsgálatom eredményei szerint a 

családtagokkal, illetve kisközösséggel való kommunikáció nyelveként az időseknél és a 

középkorúaknál az udmurt nyelvhasználata kerül inkább előtérbe, a fiatalok esetében már 

az orosz és az udmurt együttes használata jellemző. Az orosz gyakorisága inkább a 

fiatalokkal és a barátokkal való érintkezés során figyelhető meg. A vizsgálat során fény 

derült arra, hogy az idősebb és középkorú generációra nem jellemző az új írásos formák 

alkalmazása (sms-írás), a fiataloknál pedig ezen a színtéren az orosz van túlsúlyban. 

A vizsgálatom alapján elmondható, hogy a kevésbé központosított nyilvános 

színtereken, annak ellenére, hogy azokon valamennyire jelen van a politikai kontextus, 

azaz a hatósági nyomásgyakorlás, az időseknél és a középkorúaknál az udmurt 

nyelvhasználat kerül inkább előtérbe, mivel kis falusi közösségről van szó, a hatósági 

kényszer nem túl erős, mert például a boltokban, orvosnál mind ismerik egymást. A 
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fiatalok esetén pedig mindkét nyelv használata megfigyelhető. Ahogy az adatok elemzése 

mutatja, a politikáról, hírekről való beszélgetés nyelvét is erősen befolyásolja a nyelvi és 

társadalmi környezet, ezért ezek inkább kevert nyelven folynak, a fiatalok esetében 44% 

csak orosz nyelvet használ erre a célra. 

A vizsgálatom eredményei szerint az adatközlők nyelvválasztási lehetőségei az 

erősebben központosított nyilvános színtereken korlátozottabbak, mint az előzőekben. De a 

használt nyelv megválasztása ekkor is attól függ, mennyire mobilisak az emberek, például 

a munkahelyük színhelyétől. Az udmurt akkor dominál, ha az adatközlők munkahelye a 

faluban van, a fiatalok számára inkább az orosz jelenti a munka nyelvét, hiszen többen is a 

járás központjában vagy városokban vállalnak munkát, így itt az adatközlők legtöbbször az 

orosz nyelv használatára kényszerülnek. 

A kutatásom egyik központi kérdésére válaszolva a vizsgálat kimutatta, hogy az írott 

és beszélt nyelvváltozatok használatában elég nagy a különbség. Az írott nyelv többnyire 

az orosz, és erősen a politikai kontextustól függ: hivatalos iratok csak oroszul léteznek, így 

az anyanyelvhasználat korlátozott volta jellemző. A levelezés, illetve sms-írás mint új 

írásos forma inkább a fiatalokra jellemző, így itt is az orosz nyelv használata van 

túlsúlyban. A beszélt nyelv használata pedig olyan tényezők függvénye, mint a személyi 

kontextus, a nyelvi és társadalmi környezet és a politikai kontextus, amelyek erős hatást 

gyakorolnak arra, hogy az általam vizsgált közösség különböző csoportjaiban milyen 

eltérések fedezhetők fel a nyelvek használati köre, funkciója terén. 

A kutatási eredmények tehát azt igazolják, hogy az udmurt nyelv előfordulási aránya 

a magánszférához kapcsolódó nyelvhasználati színtereken a legmagasabb, a közterületeken 

valamivel alacsonyabb, és a legkisebb az állam által kontrollált hivatali szférákban, azon 

belül is a hivatali/hivatalos írásbeliségben csak az orosz nyelv használatára van lehetőség, 

de gyakorlatilag ezen kívül egyetlen olyan szituációt sem találtam, ahol az adatközlőim 

egyáltalán nem használják az udmurt nyelvet. 

Kódváltás 

A szakirodalomból ismerős, hogy a kétnyelvű környezet hatást gyakorol az 

adatközlők nyelvválasztására. Az egymással való mindennapos érintkezésben vagy 

levelezésben bizonyos fokban a két nyelv váltogatását gyakorolják. A dolgozatomban 

elemzett példák is azt mutatták, hogy az adatközlőknél jól megfigyelhető a szituatív 

kódváltás, amikor a beszédtémától függően hol az udmurt, hol az orosz nyelv a domináns. 

Tehát az adatközlőim nyelvhasználati és nyelvválasztási szokásainál látható, hogy az 

udmurt és orosz nyelv megválasztása attól függ, hogy mekkora a társadalmi kontextus 

befolyása, különösen hogy milyen nyelven átélt eseményekről beszélnek. Például ha a 
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járás központjában található kórházról, betegségekről, a munkahelyükkel kapcsolatos 

kérdésekről van szó, akkor az orosz kap nagyobb szerepet. Amint a magánélet kerül szóba, 

többnyire udmurtul hangzanak a párbeszédek. A saját megfigyeléseim, illetve az elkészült 

felvételek alapján mondható, hogy az iskolában az órákon az udmurt és orosz nyelv 

váltogatása fontos szerepet játszik. Például az orosz nyelven elhangzott anyag pontosítása 

érdekében a tanárok az udmurtra térnek át, azzal a céllal, hogy a gyerekek megértsék az új 

információt. Tehát az óvodában és iskolában végzett vizsgálat eredményei alapján 

mondható, hogy a szituatív kódváltás igenis szükséges kommunikációs stratégia ezeken a 

színtereken. 

A kétnyelvűség típusai 

A vizsgált beszélőközösség nyelvhasználati színterei és nyelvválasztási szokásai 

alapján megpróbálkoztam az adott beszélőközösségre jellemző kétnyelvűség-típusok 

megállapításával. Mivel az udmurtok kétnyelvűségének típusaira vonatkozólag nem állt 

rendelkezésemre szakirodalom Salánki disszertációján kívül, a megállapításokat jórészt 

saját kutatásaim és tapasztalataim alapján tettem. A kutatásom során fény derült arra, hogy 

az adott beszélőközösség kétnyelvűség-típusainak megállapítása nem könnyű feladat, és 

ehhez, úgy gondolom, hogy a Salánki által és az általam végzett vizsgálat még nem elég. 

Fontosnak tartom kiemelni például azt, hogy a két nyelv kompetenciaszintje alapján 

milyen típusok jellemzőek az adott beszélőközösségre, csak föltételezni tudom, hiszen az 

adatközlőim nyelvtudása valójában milyen, annak értékelése szubjektív módon, önbevallás 

alapján történt, ezért ez a kérdés további kutatásokat igényel. Azonban a vizsgálataim 

eredményei alapján elmondható, hogy míg az idősebb és középkorú generáció esetén 

lényegében felnőttkori, egymás utáni, mesterséges kétnyelvűségről beszélhetünk, a 

fiatalokra már gyermekkori, egyidejű, természetes kétnyelvűség jellemző, valamint (az 

orosz nyelv javára) felcserélő és dekulturális kétnyelvűség jelei is mutatkoznak. Ezek az 

eredmények egyelőre kérdőjelesek, de a nyelvtervezéskor mindenképpen figyelembe 

veendők, és ugyanilyen fontos  a tanárokban tudatosítani, hogy a mai oktatás az udmurt 

falvakban gyakorlatban nem a kisebbségi gyermek anyanyelv-tudására épített, hanem arra, 

hogy a gyerekek dominánsan orosz kultúrájúak legyenek. 

Nyelvválasztást befolyásoló nyelvi attitűdök, a nyelvtörvényre vonatkozó ismeretek, 

az udmurt és orosz nyelvre vonatkozó előítéletek 

A vizsgálatban az attitűdkérdések az adatközlők anyanyelvhez való viszonyát 

kutatják, illetve kétnyelvűséggel kapcsolatos attitűdjeit tárják fel: attitűdjeiket a 

nyelvjárásukkal és az udmurt irodalmi nyelvvel, a kevert nyelvvel, az udmurt nyelv mai 

állapotával, a kétnyelvűség hasznosságával, az udmurt nyelv tanításával szemben. Ezek 
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mellett az adatközlők nyelvi preferenciájára vonatkozó kérdéseket is alkalmaztam. 

A kérdésekre válaszként kapott adatokat összegezve elmondható, hogy az általam 

vizsgált beszélőközösség nyelvi attitűdjei pozitív önképet jeleznek. A nyelvi attitűdökre 

vonatkozó kérdések közül megkülönböztetett figyelemmel kell kísérni a kevert beszéddel 

és a kétnyelvűséggel kapcsolatos felmérések eredményeit. A kevert beszédre vonatkozó 

kérdés empirikus vizsgálata azt mutatta, a fiatalabb adatközlők sokkal pozitívabbak az 

attitűdjeik a kódváltással szemben, a nyelvhasználatuk természetes stratégiájának tekintik, 

az idősebb és középkorúak esetén pedig az aktív használata ellenére a kódváltással való 

konfrontálódás vehető észre. A kétnyelvűség jelenségére vonatkozó vizsgálat eredményei 

azt mutatják, hogy egyrészt a vizsgált beszélőközösség valamennyi korosztálya pozitívan 

viszonyul mind az anyanyelvéhez, mind a kétnyelvűség jelenségeihez, pozitívan értékeli, 

hogy két nyelven tud beszélni. A fiatalabb korosztály többségének attitűdjei jobbára 

semlegesek, kisebb mértékben pozitívak, de semmiképpen sem negatívak az udmurt 

nyelvvel kapcsolatban. Másrészt hangsúlyozandó az tény, hogy többségük nem látja a 

kétnyelvűség hasznosságait. Tehát mind ebben a beszélőközösségben, mind az egész 

Udmurt Köztársaságban szükség van arra, hogy a közönség minél szélesebb köre kapjon 

több ismeretet tudományosan releváns eredmények, adatbázisok alapján mind a kódváltás, 

mind a kétnyelvűség kérdésköréről, biztosítva ezzel mindkét nyelv használatát – mindkét 

nyelven megfelelő szintű kompetencia kialakítása segítségével. Ezek most lennének 

nagyon fontosak, hiszen az adatközlőim a mai udmurt nyelvre vonatkozó vélekedései, 

ahogy a vizsgálat mutatta, összességében még kedvezőek, a váratnál többen emelték ki az 

udmurt nyelv tanulásának és tanításának szükségét. Ez arra enged következtetni, különösen 

a fiatal generáció kedvező válaszainak fényében, hogy az udmurt nyelv fennmaradása 

biztosított, s ez is pozitívum a további  megmaradás szempontjából. A kérdőíves 

anyaggyűjtés, kötetlen beszélgetések során az adatközlőim megjegyzései, észrevételei, 

amelyeket a 16.–18. táblázatokba foglaltam össze, olyan igényeket mutattak be, mint pl. 

több anyanyelvi televízió- és rádióműsor, udmurt családokkal való együttműködés az 

udmurt nyelv fenntartása érdekében, amelyeket fontos a nyelvtervezéskor figyelembe 

venni. 

Az adott beszélőközösségben a nyelvi attitűdök vizsgálata során kapott eredmények 

arra engednek következtetni, hogy az idősebb és középkorú generáció körében jól 

kimutatható, de rejtett presztízse van az udmurt nyelvnek, különösen az általuk beszélt 

nyelvváltozatnak, csak önmagukban nem tudják kifejezni ezeket, nem tudják a 

kétnyelvűségi helyzetük előnyeit, ennek következtében bennük szégyen van, hogy ők 

udmurtok és udmurtul tudnak beszélni. Ez egy nagyon nagy probléma, amit fontosnak 
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tartok megoldani a nyelvtervezés keretében. 

Az adatközlőknek Udmurt Köztársaság területén érvényes nyelvtörvényre vonatkozó 

ismereteinek bemutatásával fel szándékoztam hívni a figyelmet olyan problémákra, 

amelyek az udmurt nyelv jövője és a nyelvtervezés szempontjából lényegesek. Az adatok 

elemzése során olyan probléma fogalmazódott meg, hogy az adatközlők sokszor nincsenek 

tisztában azzal, milyen jogaik vannak az anyanyelvükkel kapcsolatban. Ezeknek az 

ismereteknek a hiánya pedig, ahogy a vizsgálat eredményei is mutatják, arra vezet, hogy 

sokan hisznek a nyelvvel kapcsolatos mítoszokban, előítéletekben, amik az udmurt nyelvet 

beszélők negatív nyelvi attitűdjeit erősítik, ezzel befolyásolva a nyelvhasználatukat az 

orosz nyelv javára. 

Az adatközlőimnek az udmurt nyelvre vonatkozó sztereotípiákkal, előítéletekkel 

kapcsolatban kialakított álláspontjait feltérképezve megállapítható, hogy a nyelvi 

tudatosság fejlesztése, a nyelvi ismeretterjesztés az Udmurt Köztársaságban kulturális, 

társadalmi okokból nagyon fontos lenne. A vizsgálat során kapott adatokat összesítve 

elmondható, hogy az összkép kedvezőnek tűnik, az adatközlők válaszai azt mutatják, hogy 

a többségi társadalom felől jövő ideológiák kevésbé intézményesültek e 

beszélőközösségben. Azonban a kétnyelvűségre vonatkozóan különösen a 17–30 éves 

adatközlők válaszait fontos figyelembe venni, mert ez a generáció az, amely most 

kisgyerekeket nevel, így a véleményeik, előítéleteik a gyerekük, illetve a társadalom 

attitűdformálására befolyással lehetnek. Az egyes válaszok közül kiemelném azt, hogy pl. a 

megkérdezettek 40%-a azt hiszi, hogy a gyerekeket veszélyezteti két nyelv egy időbeni 

elsajátítása. Ezt és más téves elképzeléseket is figyelembe kell a nyelvtervezés 

szempontjából. Az udmurt és orosz nyelvre vonatkozó nyelvi értékelések megfelelő 

szempontrendszere, illetve a megfelelő nyelvszemlélet kialakítása elsősorban az iskolán, 

oktatáson keresztül kell, hogy hagyományozódjon. 

A nyelvi attitűdök és előítéletek bemutatása azért volt fontos a dolgozatban, hogy 

látható legyen milyen hatásuk volt/van az udmurt fiatal generációra. A községben született, 

általános és középiskolát ott végzett, majd onnan városba költöző fiatalok körében végzett 

valóságosidő-felmérés eredményei (a 2005-ben és 2010-ben lefolytatott panelvizsgálat az 

adatközlők nyelvhasználati preferenciáit vizsgálta) azt mutatják, hogy az udmurt nyelv 

használatának mennyisége a társadalmi környezet hatására – a városi környezetben eltöltött 

idő függvényében – csökken, s a nyelv már nem szerepel az etnikai identitás elsődleges 

szimbólumaként, hanem háttérbe szorul. Az teljes kutatásom alapján feltételezhető, hogy 

azok az eredmények (pl. a kétnyelvűség kérdéskörének hiányos ismerete), amelyek a 

vizsgálataim alapján kimutathatók, nagyon is befolyásolják később az udmurt fiatalok 
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udmurt nyelvhasználatát. 

Jó lenne, ha a jövő udmurt értelmiségi generációja kevesebb sérülés, lelki és nyelvi 

megosztottság nélkül tudná vállani azt, amit a szüleitől kap, ami, ahogy a kutatásom 

alapján körvonalozódott, napjainkban már valószínűleg csak jól kidolgozott 

nyelvtervezéssel érhető el. 

Tehát, az adott beszélőközösség összetett nyelvi helyzetének feltárása, a vizsgálat 

során nyert eredmények olyan fontos háttérismeretet biztosítanak, ami alapján az udmurt 

nyelvre vonatkozó nyelvtervezést el lehetne indítani. Jelen kutatásom kimutatta, hogy a 

nyelvfelélesztéssel, nyelvmegerősítéssel kapcsolatos törekvések csak akkor válhatnak 

igazán sikeresekké, ha a beszélőközösség kezdeményezésére indulnak el, azaz a 

beszélőközösség érdekeit és akaratát minden esetben szem előtt kell tartani. Ezek alapján a 

nyelvtervezési javaslataimat úgy alakítottam, hogy azok központjában az oktatási 

intézmények – család – társadalom együttműködése legyen. 

Következtetések 

Az általam vizsgált közösség nyelvi helyzetét meghatározó legfontosabb tényezők 

áttekintése alapján a vizsgálat eredményeit összegezve az alábbi következtetéseket 

fogalmazhatjuk meg. 

1. Az anyanyelv-domináns kétnyelvűség időszakában a családban kezdődő 

anyanyelvi szocializáció jobbára egynyelvű volt, nagycsaládi keretben zajlott, a 

nagyszülőket is magába foglalva. Ezen generáció kétnyelvűségét most is az 

udmurt nyelvi dominanciája jellemzi, amely csupán a többségi nyelvi 

valóságszférákhoz közel eső tematikus rétegekben halványul el. A fiatalabb 

generációnál az udmurt és orosz nyelv közt már másodnyelv-domináns kétnyelvű 

fejlődésről beszélhetünk, azaz az orosz nyelv is jelentős mértékben jelen van az 

otthon kezdődő szocializáció során. 

2. A vizsgált közösségben az udmurt és orosz nyelv között munkamegosztás van, az 

udmurt nyelv használatát a használati lehetőségek nagymértékben körülhatárolják. 

3. Annak ellenére, hogy az udmurt és orosz nyelvnek megszilárdult 

munkamegosztása van, ezek a funkciók egyéni és közösségi, illetve nyelvi és 

nyelven kívüli tényezők hatására a változás folyamatában vannak – az orosz nyelv 

javára, vagyis az udmurt nyelv kárára. 

4. Olyan színtereken, amelyeken a beszédtéma, a nyelvhasználat a mai modern 

társadalomhoz kapcsolódik (pl. szociológia, politika), az orosz nyelv 

dominanciájáról beszélhetünk, olyanokon viszont, amelyeken az adatközlők 
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életének mindennapjai, a hagyományos kultúra, a vidéki, családi élet a téma, 

inkább az udmurt nyelv használatos. 

5. A vizsgált község kétnyelvűségének jellegzetessége a korábbi anyanyelvi 

dominancia helyett egy olyan kétnyelvűség-dinamika, amelyet a generációról 

generációra csökkenő udmurt anyanyelvi és ezzel fordított arányban növekvő 

orosz többségi nyelvi kompetencia jellemez. 

6.  Annak az asszimilációs folyamatnak a hatásai, amelyek a 20. századi fokozott 

mobilitás, a szovjet oktatási rendszer, valamint a kisebb finnugor nyelvek oroszhoz 

képest egyre csökkenő presztízsének következményei, az udmurtok fiatalabb 

generációjánál is megmutatkoznak. 

7. Amíg a nemzeti elit képviselői (a politika, az oktatás, a kultúra és a gazdaság 

nemzetiségi képviselői), maga az udmurt közösség, az udmurt nyelvet beszélők 

nem ismerik fel, hogy nekik is felelősségük van a nyelvük megtartásában, addig az 

udmurt nyelv megmaradására kevés esély van. 

8. Mivel a kétnyelvű oktatás még csak ötletként, tervként szerepel az udmurt 

nyelvtervezésben, az udmurt nyelv állapotát elemezve nem várhatunk tovább, s 

kezünkbe kell venni a kezdeményezést. Változtatni kell az udmurt falvak 

iskoláinak a céljain: ne csak az udmurt és orosz grammatika tanítása, ezzel együtt 

ne a szubtraktív oktatás legyen a központban, hanem az kell, hogy additív, 

hozzáadó szemléletben tanítsa a tanulók anyanyelvét, tehát a ma már szembetűnő 

felcserélő kétnyelvűség helyett kiegyenlített kétnyelvűség legyen. 

Az általam vizsgált közösség nyelvi helyzetéről az alábbi kép rajzolódott ki: 

A kisebbségi helyzetben élő közösség mindennapjait udmurt-orosz kétnyelvű 

környezetben éli. E közösség kétnyelvűsége valamennyire stabilnak látszik, de a község 

fiataljait az orosz nyelvhasználat vonzza/ragadja magával.  Nem beszélhetünk kifejezetten 

erős nyelvcsere folyamatról, mert pl. az udmurt nyelvet sok színtéren használják még 

mindig. De fokozatos nyelvváltásról már igen, amit a fiatalok nyelvhasználati szokásai 

mutatnak leginkább. Az adatközőim udmurt nyelvre vonatkozó megjegyzései, aggodalmai 

jól érzékeltetik, hogy tudatos nyelvi tervezésre van szükség. Bár az utóbbi években olyan 

fontos revitalizációs lépések születtek, amelyek az udmurt nyelv visszaszorulása ellen 

irányulnak, a falvakban élő udmurtok kevésbé vannak bevonva a projektekbe. Emiatt és 

egyéb, a dolgozatban bemutatott okok miatt a vizsgált beszélőközösségben a nyelvcsere és 

a nyelvmegőrzés jelei egyszerre figyelhetőek meg. 

Nem állíthatom, hogy kimerítően elemeztem az adott község kétnyelvűségét. Azt 

talán igen, hogy megpróbáltam egyfajta betekintést nyújtani az Udmurt Köztársaság egy 
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községének a nyelvhasználatába, megmutattam a beszélőközösség nyelvi viselkedését, a 

nyelvi viselkedés nem nyelvi tényezőktől való függőségét a mindkét nyelv hivatalos 

használatát biztosító nyelvtörvény gyakorlati működésének a függvényében. 

További kutatási irányok, módszerek 

A kutatásom a téma olyan részterületeire is világított rá, amelyek további 

tanulmányozást igényelnek. 

Fontosnak tartom az udmurt gyerekek kétnyelvűségét vizsgálni, az eredmények 

alapján két- és többnyelvű gyerekek nevelési módszereit kidolgozni, hogy segítséget 

teremtsek a városokban élő udmurt szülőknek abban, hogy a gyerekük udmurt nyelven is 

tudjon beszélni. 

Az általam vizsgált közösség további, a kor kritériumán kívüli kutatása más 

specifikumok, pl. nem, iskolázottság figyelembevételével, mindenképpen indokolt. A 

disszertáció módszertani megjegyzések részében jeleztem, hogy nem és iskolázottság 

szerinti megoszlásban nem terveztem elemezni az adatközlőim nyelvhasználatát, hiszen a 

189 fő elég kevés ahhoz, hogy ilyen szempontok szerint is felosszam az adatközlőimet, de 

esetleg egy teljes körű, az egész falura vonatkozó vizsgálattal ezt már meg lehetne tenni.  

Ugyanakkor mivel az adatok egy része már összegyűlt, fontos azok eredményeit is 

bemutatnom minél előbb. 

A dolgozat adós maradt a községben élő orosz anyanyelvű lakosság 

nyelvhasználatának alaposabb vizsgálatával, ezért továbbiakban szükségesnek tartom ezt is 

elvégezni, bár nem képviselnek a lakosság jelentős százalékát. 

Különösen fontos lenne egy, a lakosság udmurt és orosz nyelvtudására vonatkozó 

vizsgálat, hiszen jelen dolgozatban, ahogy ki is emeltem, az udmurt és orosz nyelvismeret 

önbevallás alapján volt elemezve. Továbbá a fiatalok nyelvét, nyelvhasználatát, különösen 

az internetes műfajok (pl. csevegés, e-levelezés, fórumok, honlapok, stb.) nyelvhasználatát 

vizsgáló kutatások is szükségesek. 

A jövőben a községben élő udmurtok és oroszok kódváltása nyelvtani jellemzőinek a 

feltárása is fontos lenne. Ez rávilágítana arra, hogy a két különböző eredetű, tipológiájú 

nyelv közvetlen érintkezésének milyen nyelvtani következményei lehetnek/vannak. 

Tény, hogy a nyelvhasználati és nyelvválasztási szokások idővel változnak, ezért egy 

adott beszélőközösségben végbemenő nyelvi változásokról, nyelvcserehelyzetről szóló 

állítások igazolására, erősítésére valóságosidő-vizsgálatok (Trudgill 1997: 88) végzése 

szükséges, hogy felmérhessük, a közösség beszéde az eltelt idő alatt mennyit változott. Így 

az általam vizsgált beszélőközösségben végzett látszólagosidő-vizsgálatok (Trudgill 1997: 



201 
 

47) eredményeit ellenőrizni tudom, illetve megmagyarázhatom a valóságosidő-vizsgálatok 

segítségével. 

A továbbiakban az udmurt nyelvi mítoszok kutatásának a folytatását is fontosnak és 

szükségszerűnek tartom. Az udmurt és orosz nyelvre vonatkozó mítoszok és mítoszgyanús 

megállapítások gyűjtését tervszerűvé kellene tenni, valóságértéküket be kellene mutatni. 

A felsorolt témák kutatására fontos a megfelelő kutatási módszer, adatgyűjtési 

technika kiválasztása. Szükségesnek tartom megteremteni a lehetőséget hosszabb interjúk 

készítésére, hogy tisztázni tudjam a kérdőív hiányosságait, az attitűdök sokféleségét. 

Végzetül ki kell emelnem az udmurt-orosz kétnyelvűséggel foglalkozó magyar, 

illetve más (főként angol) nyelvű tanulmányok udmurt és orosz nyelvre való fordításának 

fontosságát. 
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Függelék I. A kutatás kérdőívei 

Nyelvhasználati kérdőív (2005) 

Юанъёсын бичет 

1. Кытын дышетскиды  удмурт но ӟуч кыллы? Hol tanult meg udmurtul, illetve 
oroszul? 

  удмурт/ udmurt ӟуч/orosz 

гуртады, семьяын                   otthon, a családban 
 

  

песяйлэсь но ӵужайлэсь        a nagyszülőktől 
 

  

пичи дыръя мукет 
пиналъёслэсь     

gyerekkorában más 
gyerekektől 

  

эшъёслэсь                                barátoktól 
 

  

телевизор учкыса a televízión keresztül 
 

  

садикын az óvodában 
 

  

школаын az iskolában 
 

  

армиын a katonaságban 
 

  

 
2. Школаын удмурт яке ӟуч сямен 
дышетскиды? 

Az iskolában udmurt vagy orosz 
nyelven tanult? 

удмурт/ ӟуч / удмуртэн ӟуч  
(кӧня ар ӵоже)?  

udmurtul / oroszul / udmurtul és oroszul 
(hány évig tanult udmurtul)? 

Арняяз кӧня удмурт урок вал?  Hetente hány udmurt óra volt? 
Кыӵе предметъёсты удмурт сямен 
дышетӥды?  
 

Milyen tantárgyakat tanult udmurtul? 
(matematikát? csak udmurt nyelvet?) 

3. Али школаын кыӵе кылын дышето? 
         Вань-а удмурт предметъёс?  

Most az iskolában milyen nyelven 
tanítanak? Vannak udmurt tantárgyak? 

4. Кыӵе кылын пиналъёс тросгес, 
умойгес верасько урокъёс вискын / 
шудыкузы 
 

Milyen nyelven beszélnek a gyerekek 
többet, jobban az órán órák között / 
játszás közben? 

удмурт сямен гинэ / ӵемгес удмурт сямен / 
ӟуч сямен гинэ  /ӵемгес ӟуч сямен / кыкеныз 
ик   

csak udmurtul / többnyire udmurtul / 
csak oroszul/többnyire oroszul / 
mindkettőn / keverten / az egyik oroszul, 
a másik udmurtul / más 

5. Тӥ кыӵе ке диалектен-а яке литература 
кылын-а вераськиськоды? 

Ön nyelvjárásban vagy irodalmi 
nyelven beszél? 

диалектэн гинэ / ӵемгес диалектэн / 
литература кылын гинэ / ӵемгес 
литература кылын / кыкеныз ик/интыен 
герӟыны луэ / темаен герӟаны луэ  

csak nyelvjárásban/többnyire 
nyelvjárásban / csak irodalmi nyelven / 
többnyire irodalmi nyelven / 
mindkettőn/a szituációtól függ / a 
témától függ 
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Дунъялэ удмурт литература кыл тодэмдэс 
туж умой / умой / умой ик уг / кӧня ке гинэ 
/ уг валаськы 

Mennyire érti Ön az irodalmi udmurt 
nyelvet? 
nagyon jól / jól / nem nagyon jól / egy 
kicsit / nem értem 

6. Сётэ дунъет удмурт кылэз тодэмдылы: 
туж умой / умой / умой ик уг / кӧня ке / уг 
вераськиськы 

Hogyan beszéli Ön az udmurt nyelvet?  
nagyon jól / jól / nem nagyon jól / egy 
kicsit / nem beszélem 
 

7. Тӥ малпамъя, кинъёс но кытын удмурт 
кылын чебер верасько? 
егитъёс / арлыдоос но мӧйыос  
гуртын / карын / радиоын , телевизорын / 
мукет 

Az Ön véleménye szerint kik és hol 
beszélnek szépen udmurtul? 
a fiatalok/ az idősek és középkorúak 
falvakban/ városokban/ a rádióban, 
televízióban/ egyéb 
 

8. Кыӵе кылын верасько / вераськизы анай-
атайёсты ог-огенызы? 

удмурт сямен гинэ / ӵемгес удмурт 
сямен / ӟуч сямен гинэ / ӵемгес ӟуч сямен / 
кыкеныз ик / удмуртэн њуч «суро-пожо» / 
одӥгес ӟуч сямен, мукетыз удмурт сямен / 
мукет 

 
Атай-анайдылэн анай кылзы? 
Тодо-а / тодӥзы-а соос ӟуч сямен?  
Кыӵе кылын нош верасько/ 

вераськизы анай-атайёсты тӥледын?  
 

удмурт сямен гинэ / ӵемгес удмурт сямен / 
ӟуч сямен гинэ / ӵемгес  ӟуч сямен / кыкеныз 
ик / удмуртэн ӟуч «суро-пожо» / одӥгес ӟуч 
сямен, мукетыз удмурт сямен / мукет 

Milyen nyelven beszélnek / beszéltek a 
szülei egymás között? 

csak udmurtul / többnyire 
udmurtul / csak oroszul / többnyire 
oroszul / mindkettőn / keverten / az 
egyik oroszul, a másik udmurtul / más 

 
 

     Mi az Ön szülei anyanyelve? 
      Beszélnek / beszéltek oroszul? 
      Milyen nyelven beszélnek/beszéltek 
a szülei Önnel? 
 
csak udmurtul / többnyire udmurtul / 
csak oroszul / többnyire oroszul / 
mindkettőn / keverten / az egyik oroszul, 
a másik udmurtul / más 

 
9. Кыӵе кылын вераськиськоды?  
удмурт сямен гинэ / ӵемгес удмурт сямен 
/ ӟуч сямен гинэ / ӵемгес ӟуч сямен / 
кыкеныз ик / удмуртэн ӟуч «суро-пожо» / 
мукет  

Milyen nyelven beszél Ön … ? 
csak udmurtul / többnyire udmurtul / 
csak oroszul / többnyire oroszul / 
mindkettőn / keverten / az egyikkel 
oroszul, a másikkal udmurtul / más 

анай-атаеныды  a szüleivel  

мукет ӵыжы-выжыосыныды  többi rokonnal   

арлыдо адямиосын  idős emberekkel  

егитъёсын  fiatalokkal  

кузпалэныды  a házastársával  

нылпиосыныды  a gyerekeivel  

нылпиосты асьсэ куспазы  a gyerekei egymás között  

асьтэ агай-вынъёсыныды  a testvéreivel   
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эшъёсыныды  a barátaival  

10. Кыӵе кылын вераськиськоды … ? 
удмурт сямен гинэ / ӵемгес удмурт сямен 
/ ӟуч сямен гинэ / ӵемгес ӟуч сямен / 
кыкеныз ик / удмуртэн ӟуч «суро-пожо» / 
уг ветлиськы, уг ужаськы / мукет  

Milyen nyelven beszél Ön … ? 
     
 csak udmurtul / többnyire udmurtul 
/ csak oroszul / többnyire oroszul / 
mindkettőn / keverten / nem járok, 
nem dolgozom / más 

гурт эмъяськонниын,      a kórházban  

гурт магазинын  amikor vásárol  

сельсоветын        a községi tanácsban        

уж интыяды          a munkahelyén  

бускелъёсыныды    a szomszédaival  

черкын         a templomban  

гурт почтаын         a postán  

столовойын    az ebédlőben  

ёрос центрады Шарканын     a szomszédos falvakban / a városban  

 
11. Кыӵе кылын вӧсяськиськоды? Маин со 
герӟаське? 
удмурт / ӵемгес удмурт сямен / ӟуч / 
ӵемгес ӟуч сямен / удмуртэн ӟуч: «суро-
пожо» / мукет 

 
Milyen nyelven imádkozik Ön? 
Mitől függ a nyelvválasztás? 
csak udmurtul / többnyire udmurtul / 
csak oroszul / többnyire oroszul / 
mindkettőn / keverten nem 
imádkozom / más 
 

12. Кыӵе кылын кырӟаськоды? 
удмурт сямен гинэ / ӵемгес удмурт сямен 
/ ӟуч сямен гинэ / ӵемгес ӟуч сямен / 
кыкеныз ик / уг кырӟаськиськы / мукет  

Milyen nyelven énekel Ön? 
csak udmurtul/ többnyire udmurtul/ 
csak oroszul/ többnyire oroszul/ 
mindkettőn/ nem énekelek/ egyéb 
 

13. Кыӵе кылын вераськоды ... ? 
удмурт / ӵемгес удмурт сямен /ӟуч / 
ӵемгес ӟуч сямен / удмуртэн ӟуч: «суро-
пожо» / мукет 

Milyen nyelven mondja Ön…? 
csak udmurtul / többnyire udmurtul / 
csak oroszul / többnyire oroszul / 
mindkettőn / keverten / más 

нунал нимъёсты       a napok neveit  

толэзь нимъёсты    a hónapok neveit  

гуртысьтыд / шаерысь инты 
нимъёсты (тэлъёс, гурезьёс, 
бусыос)  

az otthoni / otthona környéki 
helyneveket 
(erdők, hegyek, mezők) 

 

телефон номеръёсты     a telefonszámokat  

пӧртэм лыдпусъёсты: 
транспортэз     

a különböző számokat: a 
közlekedési eszközök számát 
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коньдонэз      a pénzösszeget  

вордӥськем ардэс     a születési éveket  

пӧртэм аръёстэс     a különböző évszámokat  

кӧня али дыр / интыысь 
дырез?    

az időpontokat  

 
14. Кыӵе кылын вераськиськоды политика 
но мукет общественной ужпумъёс, 
иворъёс сярысь гуртады улӥсьёсын? 
удмурт сямен гинэ / ӵемгес удмурт сямен 
/ ӟуч сямен гинэ / ӵемгес ӟуч сямен / 
кыкеныз ик / мукет  
 

 
Ön milyen nyelven beszél politikáról 
és más közéleti témákról, a hírekről 
a faluban élő emberekkel? 
csak udmurtul / többnyire udmurtul / 
csak oroszul / többnyire oroszul / 
mindkettőn / keverten / más  

15. Кызьы малпаськоды, берло аръёсы 
удмурт кыл ӵемгес яке шергес кутӥське?  

 
ӵемгес / шергес 
 

Mit gondol, gyakrabban vagy 
ritkábban használják mostanában az 
udmurt nyelvet? 
gyakrabban / ritkábban 

16. Кызьы малпаськоды, кулэ-а школаын 
удмурт кылэз дышетыны? Кинлы кулэ? 
кулэ / ваньзылы Удмуртиын кулэ / удмурт 
нылпиослы гинэ / тунсыкъяськисьёслы 
гинэ / кулэ ӧвӧл  

Mit gondol, kell-e tanulni az udmurt 
nyelvet az iskolákban? Kiknek kell?  
kell/ mindenkinek kell az Udmurt 
Köztársaságban / csak az udmurt 
gyerekeknek/ csak az érdeklődőknek/ 
nem kell 

17. Тӥ кыӵе кыллы дышетӥды / дышетоды 
асьтэ нылпиостэс? 
ӟуч / удмурт / удмуртэн ӟуч / мукет 
 
Кузпалэ удмурт луоз ке:  
Кузпалэ удмурт уз луы ке:  

Ön milyen nyelvre tanította / fogja 
tanítani a saját gyerekeit? 
oroszra/ udmurtra/ oroszra és 
udmurtra/ egyéb: 
ha a házastársa udmurt lesz: 
ha a házastársa nem udmurt lesz: 
 

18. Вань-а пӧртэмлыкез тӥляд вераськоно 
кылдылэн но радиоын, телевидениын / 
мукет районын вераськон кыллэсь? 
 
бадӟым гинэ / вань / ӧвӧл / ӧжыт 
пӧртэмлыкез 

Van-e különbség az Ön által beszélt 
udmurt nyelv és televízióban és 
rádióban beszélt udmurt nyelv 
között? 
elég nagy / van / kis / nincs 
 

19. Вань-а сыӵе кылъёс, кудъёссэ гуртады 
гинэ куто?   

19. Vannak-e olyan szavak, amelyek 
csak a falujában használhatóak? 
 

20. Вал-а / вань-а тӥляд сыӵе учыръёсты, 
куке шуген / секытэн валады, мар верало 
мукет районысь удмуртъёс? Ку? Ма 
сярысь?         
 вал / ӧй вал 

Volt-e olyan eset, amikor nehéz volt 
érteni más nyelvjárásban 
beszélőket? Mikor? Miről volt szó? 
 
volt / nem volt 
 

21. Вал-а сыӵе учыръёс, куке мукет 
удмуртъёс ӧз валалэ яке секытэн валазы 
тӥледды? Ку? Кытын?  

Előfordul(t)-e, hogy nehezen értette, 
mit beszélnek a rádióban, tévében / 
más vidékre való udmurtok? Hol?  
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22. Кыӵе кылын вераськиськоды уж 
интыын? 
удмурт сямен гинэ /ӵемгес удмурт сямен / 
ӟуч сямен гинэ / ӵемгес ӟуч сямен / 
кыкеныз ик / удмуртэн ӟуч: «суро-пожо» 

22. Milyen nyelven Ön beszél a 
munkahelyén?  
csak udmurtul / többnyire udmurtul / 
csak oroszul / többnyire oroszul / 
mindkettőn / keverten  
 

23. Луыло-а сыӵе учыръёс, ку ваньзы тодо 
удмурт кылэз, нош вераськиськоды ӟуч 
сямен? 
ӵем / куддыръя / ӧвӧл / темаен сое 
герӟаны луэ / мукет 

Vannak-e olyan esetek, amikor 
mindenki ért udmurtul, de orosz 
nyelven beszélnek?  
gyakran / néha / nincs / attól függ, 
milyen témáról van szó / más 
 

24. Кыӵе кылын вераськиськоды, куке 
вераськисъёс пӧлын вань адями, кин ӟуч 
сямен гинэ вала? 
удмурт сямен гинэ / ӵемгес удмурт сямен 
/ ӟуч сямен гинэ / ӵемгес ӟуч сямен / 
кыкеныз ик / удмуртэн ӟуч: «суро-пожо» 
Вал-а ни сыӵе учыр, куке мукетъёс медам 
валалэ шуыса вераськиды удмурт сямен?  
вал / ӧй на 

Ön milyen nyelven beszél csak 
oroszul tudó jelenlétében?  
 
csak udmurtul / többnyire udmurtul / 
csak oroszul / többnyire oroszul / 
mindkettőn / keverten / más 
Előfordult-e, hogy udmurtul beszélt, 
hogy mások ne értsék? 
előfordult / még nem 
 

25. Кыӵе кылын тӥледлы капчигес 
вераськыны? 
удмурт / ӟуч / удмуртэн ӟуч: «суро-пожо» 
/ кыкеныз ик 

Milyen nyelven beszél Ön 
könnyebben?  
udmurtul/ oroszul/ udmurtul és 
oroszul, keverve/ mindkettőn 
 

26. Кыӵе кылын яратӥськоды тросгес 
вераськыны? 
удмурт / ӟуч / удмуртэн ӟуч: «суро-пожо» 
/ кыкеныз ик 

Milyen nyelven szeret Ön jobban 
beszélni? 
udmurtul/ oroszul/ udmurtul és 
oroszul, keverve/ mindkettőn 
 

28. Вань-а сыӵе темаос, кудъёсыз умойгес 
/ чебергес кылӥсько удмурт / ӟуч сямен? 
Кыӵеесь соос? 
вань / ӧвӧл / уг тодӥськы 

Vannak-e olyan témák, amelyek 
jobban / szebben hangzanak 
udmurtul / oroszul? Melyek ezek? 
vannak / nincsenek / nem tudom 
 

29. Кыӵе кылын вераськиськоды 
пудоосын (коӵышен, пуныен, скалэн)? 
 
удмурт / ӵемгес удмурт сямен / ӟуч 
/ӵемгес ӟуч сямен / удмуртэн ӟуч: «суро-
пожо» / мукет 

 
 

Milyen nyelven beszél Ön az 
állatokkal? (macskával, kutyával, 
tehénnel): 
csak udmurtul / többnyire udmurtul / 
csak oroszul / többnyire oroszul / 
mindkettőn / keverten / más 
 
 

30. Кыӵе кылын гожъяськоды … ? 
удмурт / ӵемгес удмурт сямен / ӟуч / 
ӵемгес ӟуч сямен / удмуртэн ӟуч: «суро-
пожо» / мукет 

Ön milyen nyelven írja … ? 
csak udmurtul / többnyire udmurtul / 
csak oroszul / többnyire oroszul / 
mindkettőn / keverten / más 
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дневник (вань ке) a naplót  

гожтэт a magánlevelet  

SMS az sms-t  

интернет пыр гожтэт az e-mailt  

мукет текст компьютерен más szöveget a számítógépen  

пӧртэм кулэ документъёс különböző hivatalos iratokat  

 
31.Кызьы малпаськоды, воштӥське-а 
удмурт кыл туала дыре? Шӧдӥське-а со?  
воштӥське / уг воштӥськы / уг тодӥськы 

 
Mit gondol, változik-e a mai udmurt 
nyelv? Észrevehetően-e? 
változik / nem változik / nem tudom 
 

32. Кыӵе кылын тӥ... ? 
удмурт / ӵемгес удмурт сямен / ӟуч / 
ӵемгес ӟуч сямен / удмуртэн ӟуч: «суро-
пожо» / мукет 

Milyen nyelven …? 
csak udmurtul / többnyire udmurtul / 
csak oroszul / többnyire oroszul / 
mindkettőn / keverten / más 

споръяськиськоды? veszekszik?  

малпаськиськоды? gondolkodik Ön?  

урод кылъёсын 
вераськиськоды? 

káromkodik Ön?  

ӟечбуръяськиськоды 
гуртады / мукет интыын? 

köszön a faluban / más 
helyeken? 

 

адӟиськоды уйвӧтъёс? álmodik?  

 
33. Вераськиськоды-а одӥг адямиен 
пӧртэм кылъёсын? 
ӵем / куддыръя / интыен / темаен герӟаны 
луэ / уг / мукет 

 
Beszél-e Ön egy emberrel 
különböző nyelveken? 
gyakran/néha / a helytől függően / a 
témától függően / nem beszélek 
/egyéb 

34. Луыло-а сыӵе учыръёс, куке адямиос 
ӟучсэ но, удмуртсэ но сураса куто? 

 
ӵем / куддыръя / уг  
Тӥ озьы вераськиськоды-а?  
ӵем / куддыръя / уг 

Vannak-e olyan esetek, amikor az 
emberek oroszul is, udmurtul is, 
keverve beszélnek? 
gyakran / néha / nem 
Ön beszél kevert nyelven?  
gyakran / néha / nem 
 

35. Кызьы малпаськоды, умой-а (суро-
пожо) вераськыны? 
умой / умойтэм / огкадь / ваньзы озьы 
верало / озьы капчи вераны / ӧй на малпа 
со сярысь 

Ön helyesli-e a kevert nyelvű 
beszélgetést? 
helyeslem / nem helyeslem / 
mindenki így beszél / könnyebb így 
beszélni / nem is gondolkoztam ezen 
 

36. Вал-а сыӵе, ку тӥ одӥг арлэсь тросгес 
улӥды ӟучъёс пӧлын гинэ? 
Ку? Кытын?  

Előfordult-e, hogy Ön egy évnél 
tovább élt csak oroszok között? 
Mikor? Hol? 
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37. Куке кин ке удмурт сямен гинэ вала, со 
кылдытэ-а адямилы шуг-секытъёс 
гуртады / городын-карын? 
ӵем кылдытэ / уг / куддыръя / мукет 

Ha valaki nem ért udmurtul, ez 
okozhat számára problémát a 
faluban? A városban? 
gyakran/ nem okozhat/ néha/ egyéb 
 

38. Дунъяло-а ӟучъёс но мукет 
йӧскалыкъёс, Тӥ кык кылэз тодӥськоды 
шуыса?  
дунъяло / уг дунъяло / уг тодӥськы 
Тӥ дунъяськоды-а?  
дунъясько / уг дунъяськы 

Ön szerint értékelik-e az oroszok, 
illetve más nemzetiségűek, hogy Ön 
két nyelvet ismer? 
értékelik / nem értékelik / nem tudom  
Ön értékeli-e? 
értékelem / nem értékelem 
 

39. Кызьы учко ӟучъёс но мукетъёс, 
кинъёс уг тодо удмурт кылэз, удмурт 
сямен вераськемды шоры?  
номыр уг верало /  
«Эн вераське!» - шуо /  
«ӟуч сямен вераське!» - шуо 

Mit szólnak az oroszok és más 
nemzetiségűek, amikor Ön udmurtul 
beszél? 
semmit se szólnak / azt mondják: 
„ne beszéljetek”/ azt mondják: 
„Beszéljetek oroszul” 
 

40. Луыло-а учыръёс, куке Тӥ вераськиды 
удмурт сямен, мукетъёс медаз валалэ 
шуыса? (Кытын? Ку?  
Пинал дыръя?)  

Volt-e olyan eset, amikor Ön azért 
beszélt udmurtul, hogy mások ne 
értsék? Hol? Mikor? 
Gyerekkorában? 
 

41. Лыдӟиськоды-а газетъёсты? 
ӵем / уг / куддыръя / котькуд нуналэ / 
котькуд арняе 
удмурт сямен гинэ / ӵемгес удмурт сямен 
/ ӟуч сямен гинэ / ӵемгес ӟуч сямен / 
кыкеныз ик / удмуртэн ӟуч «суро-пожо» / 
мукет  

Olvas-e Ön újságokat? 
gyakran / nem / néha / minden nap / 
minden héten 
csak udmurtul / többnyire udmurtul / 
csak oroszul / többnyire oroszul / 
mindkettőn / keverten / más 
 

42. Лыдӟиськоды-а журналъёсты? 
ӵем / уг / куддыръя / котькуд нуналэ / 
котькуд арняе 
удмурт сямен гинэ / ӵемгес удмурт сямен 
/ ӟуч сямен гинэ /  ӵемгес ӟуч сямен / 
кыкеныз ик / удмуртэн ӟуч «суро-пожо» / 
мукет 

Olvas-e Ön folyóiratokat? 
gyakran / nem / néha / minden nap / 
minden héten 
csak udmurtul / többnyire udmurtul / 
csak oroszul / többnyire oroszul / 
mindkettőn / keverten / más 
 

43. Лыдӟиськоды-а книгаос? 
Лыдӟиськоды-а Библия? 
ӵем / уг / куддыръя / котькуд нуналэ / 
котькуд арняе 
удмурт сямен гинэ / ӵемгес удмурт сямен 
/ ӟуч сямен гинэ / ӵемгес ӟуч сямен / 
кыкеныз ик / удмуртэн ӟуч «суро-пожо» / 
мукет 

Olvas-e Ön könyveket? A Bibliát? 
 
gyakran / nem / néha / minden nap / 
minden héten 
csak udmurtul / többnyire udmurtul / 
csak oroszul / többnyire oroszul / 
mindkettőn / keverten / más 
 
 

44. Удмурт/ӟуч кыллюкам / книгаос 
дорады вань-а? Кӧня?  

Udmurt / orosz szótára van-e 
otthon? Könyvei? Mennyi? 
 

45. Кылзӥськоды-а радиоверанъёсты? 
ӵем / уг / куддыръя / котькуд нуналэ / 

Szokott-e Ön rádiót hallgatni? 
gyakran/ nem/ néha/ minden nap/ 
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котькуд арняе 
удмурт сямен гинэ/ӵемгес удмурт сямен/ӟуч 
сямен гинэ/ӵемгес ӟуч сямен/кыкеныз 
ик/удмуртэн ӟуч «суро-пожо» /мукет 

Кыӵе передача кельше? 

minden héten 
csak udmurtul / többnyire udmurtul / 
csak oroszul / többnyire oroszul / 
mindkettőn / keverten / más 
Milyen adás tetszik Önnek? 
 

46. Кылзӥськоды-а магнитофон? 
ӵем / уг / куддыръя / котькуд нуналэ / 
котькуд арняе 
удмурт сямен гинэ / ӵемгес удмурт сямен 
/ ӟуч сямен гинэ / ӵемгес ӟуч сямен / 
кыкеныз ик / удмуртэн ӟуч «суро-пожо» / 
мукет 

 

Hallgat-e Ön magnót, CD-t? 
gyakran/ nem/ néha/ minden nap/ 
minden héten 
csak udmurtul / többnyire udmurtul / 
csak oroszul / többnyire oroszul / 
mindkettőn / keverten / más 
 

47. Учкиськоды-а телепередачаосты? 
ӵем / уг / куддыръя / котькуд нуналэ / 
котькуд арняе 
удмурт сямен гинэ / ӵемгес удмурт сямен 
/ ӟуч сямен гинэ / ӵемгес ӟуч сямен / 
кыкеныз ик / удмуртэн ӟуч «суро-пожо» / 
мукет 

Кыӵе передача кельше?  

Néz-e Ön TV-t? 
gyakran / nem / néha / minden nap / 
minden héten 

csak udmurtul / többnyire 
udmurtul / csak oroszul / többnyire 
oroszul / mindkettőn / keverten / más 
 
Milyen adás tetszik Önnek? 
 

48.  Нимды-тулды:  
Кыӵе тӥляд национальностьы: 
 (удмурт / ӟуч / мукет) 
        Кыӵе тӥляд анай кылды?  
(удмурт/ ӟуч/ мукет) 
       Вордӥськем арды?  
(шуиз удмурт / ӟуч сямен) 
      Кытын улӥськоды (гурт, район)?  
     Кӧня класс дышетскиды, кин луыса 
ужаськоды?  

Az Ön neve: 
Milyen nemzetiségűnek tartja 
magát? (udmurt / orosz / más / nem 
válaszolok) 
Mi az Ön anyanyelve? (udmurt / 
udmurt-orosz / orosz / más / nem 
akarok válaszolni) 
Születési éve? (udmurtul/oroszul) 
Hol (falu, járás) él? Mióta? 

Hány osztályt végzett, mi a 
foglalkozása? 
 

49. Та бичетэз лыдӟи но тырмытӥ….  Ma/ év / hónap/ nap (dátum/ a hét 
napja) 
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A nyelvtörvényre vonatkozó kérdőív (2007) 

Юанъёсын бичет / Вопросник Kérdőív 
 

1. Тодӥськоды-а Тӥ, Удмурт Элькунлэн 
конституциезъя Удмуртиын кык кун вань 
шуыса: удмурт но ӟуч? / Вы знаете, что 
по конституции УР в Удмуртии два 
официальных языка: удмуртский и 
русский? 
1. уг / не знаю   
2. тодӥсько / знаю 
3. кылӥ гинэ / только слышала 
4. мукет / другое  

Tudja-e Ön, hogy az Udmurt 
Köztársaság alkotmánya szerint két 
hivatalos nyelv van a köztársaságban: 
udmurt és orosz?  
 
 
 
1. nem tudom  
2. tudom  
3. csak hallottam róla  
4. egyéb) 
 

2. Тодӥськоды ке, кытысь? 
         Если знаете, откуда? 
1. газетъёсысь / из газет 
2. радиоысь, телевидениысь / по радио, 
телевидению 

3. адямиослэсь / от людей 
4. мукет / другое 

 

Honnan tudja Ön a nyelvtörvény 
létezéséről?  
1. újságok  
2. rádió, tv  
 
3. az emberek 
4. egyéb) 

3. Тодӥськоды ке, кыӵе арын сыче 
закон  кутэмын вал? / Если знаете, 
в каком году? 
1. уг тодӥськы / не знаю 
2. 2001 арын / в 2001 году 
3. 2001 арлэсь азьлогес /  раньше 2001 
года 
4. 2005 арын / в 2005 году 
5. 2005 арлэсь бергес / позже 2005 
года 
6. мыным огкадь /  мне всё-равно 
 

Tudja, melyik évben lett elfogadva az 
Udmurt Köztársaság államnyelveiről és 
más nyelveiről szóló törvény?  
1. nem tudom 
2. a 2001. évben 
3. а 2001. évnél előbb 
 
4. a 2005. évben 
5. a 2005. évnél előbb 
 
6. nekem mindegy 

   4. Кызьы малпаськоды, кык кун кыл 
умой-а? Как вы думаете, наличие двух 
официальных языков хорошо? 

1. туж умой / очень хорошо 
2.кык кыл люкетэ ог-огезлы / два 
языка мешают друг другу 
3. мыным огкадь / мне всё-равно 
4. мукет / другое 
 

Ön szerint jó-e, hogy két hivatalos 
államnyelv van? 
 
1. nagyon jó 
2. a két nyelv zavarja egymást  
 
3. nekem mindegy 
 4.) egyéb 

5. Тӥ тодӥськоды-а, кык кун кыл дыръя 
Тӥ сельсоветын, вузаськонниын, банкын 
вань ужъестэс удмурт кылын но 
быдэстыны быгатӥськоды шуыса?/Знаете 
ли Вы, что согласно языковому закону 
УР вы можете говорить в банке на 
удмуртском языке? 

Tudja-e Ön, hogy a két hivatalos 
államnyelvből következően Ön a 
hivatalos ügyeit udmurtul is intézheti a 
hivatalokban: pl. helyi hatóságoknál, 
boltokban, bankokban?  
 
1. tudom 
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 1 .тодӥсько / знаю 
 2. уг тодӥськы вал / не знала 
 3. кылӥ вал ни / слышала уже 
  4. мыным огкадь / мне всё-равно 
 5. мукет / другое 
 

2. nem tudom 
3. már hallottam 
4. nekem mindegy 
5. egyéb 
 

6. Кытын ке вераськиды/вераськиськоды-
а удмурт сямен, ужъёстэс быдэсъякуды? 
Вы говорили/говорите на удмуртском 
языке при ведении официальных дел? 
1. бен, вераськисько / да, говорю 
2. уг, возьдаськисько / нет, мне стыдно 
3.уг, угось сыче учреждениосын удмурт 
кылэз уг тодо / нет, потому что в таких 
учреждениях не знают удмуртский язык  
4. мукет / другое 
 

Valamikor, valahol beszélt-e már / 
beszél-e udmurtul, amikor intézi az 
ügyeit?  
 
1. igen, beszélek 
2. nem, mert szégyellem magam 
3. nem, mert a hivatalban nem tudnak 
udmurtul 
 
4. egyéb 

7. Кыӵе кылын нылпиослы 
вордӥськыкузы «Свидетельство о 
рождении» сёто? / На каком языке детям 
при рождении дают «Свидетельство о 
рождении»? 
1. ӟуч / русский 
2. удмурт / удмуртский 
3. ӟуч но удмурт / на русско-
удмуртском 
4. уг тодӥськы / не знаю 

Milyen nyelven állítják ki születéskor a 
«Születési bizonyítványt»?  
 
 
 
1. orosz nyelvű 
2. udmurt nyelvű 
3. udmurt-orosz 
 
4. nem tudom) 

8. Кыче кылын кышнояськыку 
«Свидетельство о браке» сёто? / На каком 
языке дают «Свидетельство о браке»? 
1. ӟуч / русский 
2. удмурт / удмуртский 
3. ӟуч но удмурт  / на русско-
удмуртском 
4. уг тодӥськы / не знаю 
 

Milyen nyelven állítják ki a «Házassági 
bizonyítványt»? 
 
1. orosz nyelvű 
2. udmurt nyelvű 
3. udmurt-orosz 
4. nem tudom 
 

9. Тӥ сямен, шонер-а Россиын уг гожто 
ни паспортэ, кыӵе национальностьем 
луэ адями? / Как вы думаете, правильно 
ли, что в паспортах РФ не отмечается, 
какой национальности человек? Малы? 
/ Почему? 

1. шонер / правильно 
2. шонертэм / неправильно 
3. мыным огкадь / мне всё-равно 
4. мукет / другое 

Ön szerint helyes-e, hogy 
Oroszországban már nem jelölik meg az 
útlevélben a nemzetiséget? Miért? 
 
 
 
1. helyes 
2. nem helyes 
3. nekem mindegy 
4. egyéb  

10. Тӥ сямен, мар кароно асьмелы – 
удмурт калыклы, удмурт кыл мед 
азьланьтӥськоз? / Как вы думаете, что 
нужно делать нам, удмуртскому народу, 
чтобы удмуртский язык развивался? 

Ön szerint, mit kell nekünk – az udmurt 
népnek tennünk, hogy az udmurt nyelvet 
fejlesszük? 
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A nyelvhasználat, ill. a nyelvi mítoszokra vonatkozó kérdőív (2010) 

1. Кыӵе кылэз тӥ анай кылэн 
лыдъяськоды?/Какой язык вы считаете 
родным? 
удмурт / Удмуртский 
удмурт-ӟуч/ удмуртский-русский 
ӟуч/  русский 
мукет/ другой 
уг поты валэктэме/не хочу отвечать 

Mi az Ön anyanyelve? 
 
udmurt  
udmurt-orosz  
orosz 
 más 
nem válaszolok 

2. Кыӵе тӥляд национальностьы?/ 
Какой вы национальности?  

 удмурт / удмурт(-ка) 
ӟуч / русский(-ая) 
мукет / другое 

Milyen nemzetiségűnek tartja magát? 
 
udmurt  
orosz  
más 

3.  Малы тӥ асьтэдыс удмуртэн 
лыдъяськоды?/По каким критериям вы 
себя считаете удмуртом? 
анай кылы удмурт/мой родной язык 
удмуртский  
вордӥськем гуртэ удмурт/ моя деревня 
удмуртская 
сямы удмурт/ мой характер 
удмуртский 
удмуртъёслэн огъя осконзылы луыса/ 
по религии 
кунэ, кытын вордӥськи но улӥсько, 
удмурт/ земля, где я родился и живу, 
удмуртская  
огъя удмурт историе пыриськисько/ 
являюсь членом общей удмуртской 
истории 
удмурт сям-йылолъёсты тодӥсько/ 
знаю удмуртские традиции 
мукет/ другое 

Mi a legfőbb udmurt nemzeti identitást 
kifejező tényező Ön számára? 

 
az anyanyelvem udmurt 
 
a szülőfalum udmurt 

 
a karakterem udmurt 
 
a vallás miatt 
 
az egységes területen, 

Udmurtföldön élek 
 
a közös udmurt történelem miatt 
 
 
az udmurt szokások miatt 
 
más 

4. Кызьы Тӥ ӟуч сямен 
вераськиськоды?/Как вы говорите по-
русски? 
туж умой / очень хорошо 
умой/ хорошо 
умой ик уг / не очень хорошо 
кӧня ке гинэ / немного 
уг вераськиськы / не говорю 

Hogyan beszéli az orosz nyelvet? 
 
nagyon jól 
 jól  
nem nagyon jól 
egy kicsit  
nem beszélem 

5.  Кызьы Тӥ удмурт сямен 
вераськиськоды?/Как вы говорите по-
удмуртски? 
туж умой / очень хорошо 
умой/ хорошо 
умой ик уг / не очень хорошо 
кӧня ке гинэ / немного 
уг вераськиськы / не говорю 

Hogyan beszéli az udmurt nyelvet? 
 
 
nagyon jól  
jól  
nem nagyon jól 
 egy kicsit  
 nem beszélem 

6.         Кыӵе кылын вераськиськоды … ?/ Milyen nyelven beszél…? 



236 
 

На каком Вы говорите ... ? 
арлыдоосын / со старыми 
егитъёсын / с молодыми 
эшъёсыныды / с вашими  друзьями 
ӵыжы-выжыеныды / с вашими 
родственниками 
удмурт сямен гинэ / только на 
удмуртском 
ӵемгес удмурт сямен / чаще на 
удмуртском 
кыкеныз ик / на обоих 
суро-пожо / смешанно 
ӵемгес ӟуч сямен / чаще на русском 
ӟуч сямен гинэ / только на русском 

 
az idősekkel 
a fiatalokkal 
a barátokkal 
a rokonokkal 
 
csak udmurtul  
többnyire udmurtul 
  
mindkettőn  
 
keverten  
többnyire oroszul  
csak oroszul  

7. Вань-а гуртады интернетты?/У вас 
есть дома интернет? 
вань / есть  
ӧвӧл / нет 

Van-e Önnek internete otthon? 
 
van  
nincs 

8. Кыӵе кылын гожъяськоды...?/На 
каком языке Вы пишете ...? 
компьютерен текстъёсты/тексты на 
компьютере 
электронной гожтэтъёс/электронные 
письма 
смс/смc 
удмурт сямен гинэ / только на удмуртском 
ӵемгес удмурт сямен / чаще на удмуртском 
кыкеныз ик / на обоих 
суро-пожо / смешанно 
ӵемгес ӟуч сямен / чаще на русском 
ӟуч сямен гинэ / только на русском 
уг гожъяськы / не пишу 

Milyen nyelven írja…? 
 
a számítógépes szövegeket 
 
az e-maileket 
 
az sms-eket 
csak udmurtul  
 többnyire udmurtul  
mindkettőn  
keverten  
többnyire oroszul  
csak oroszul  
nem írok 

9. Тӥ соглаш-а та веранъёсын?/Вы 
согласны с этими утверждениями?  

Ön egyetért ezekkel az állításokkal? 
 

1.Ӟуч кыл удмурт кыллэсь чеберегес. 
Адямиос ас малпанъёссэс умойгес но 
мургес вераны ӟуч сямен гинэ быгато / 
Русский язык является более красивым, 
чем удмуртский. Люди могут выразить 
себя лучше и полнее только на русском 
языке: 

1) соглаш / не согласна 
2) та зэм ӧвӧл / это не правда 
3) мукет / другое 

Az orosz nyelv sokkal szebb, mint az 
udmurt. Аz ember magát csak oroszul 
tudja kifejezni: 
 
 
 
 
1) egyetért 
2) nem ért egyet 
3) egyéb 

2.Каръёсын кутскизы ке удмурт сямен 
вераськыны, ӟучъёс дышетӥзы ке удмурт 
кылэз, удмуртъёс ӟуч кылэз пыр-поч 
дышетыны уз быгатэ ни / Если на 
удмуртском языке будут говорить в 
городах, русские выучат удмуртский, 
удмурты уже не смогут освоить русский 
язык в полной мере: 

Ha az udmurt nyelvet fogják használni a 
városokban és az oroszok is megtanulják 
a nyelvet, az udmurtok már nem fogják 
tudni elsajátítani az orosz nyelvet:  
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1) соглаш / не согласна 
2) та зэм ӧвӧл / это не правда 
3) мукет / другое 

1) egyetért 
2) nem ért egyet 
3) egyéb 

3.Вань ӟуч кылъёсты удмурт кылэ 
берыктыса, адямиос газетын но 
журналъёсын кутӥськись удмурт кылэз 
уг валало ни, талы луыса, удмурт кыл 
бырыны быгатоз / Из-за перевода всех 
русских слов на удмуртский люди не 
понимают язык удмуртских газет и 
журналов, из-за чего они уже не хотят 
читать удмуртскую прессу, поэтому 
удмуртский язык в опасности: 
        1) соглаш / не согласна 
        2) та зэм ӧвӧл / это не правда 
        3) мукет / другое 

Új udmurt szavak miatt az 
emberek már nem értik az újságokban, 
folyóiratokban használt udmurt nyelvet, 
és emiatt az emberek már nem olvassák 
az újságokat udmurtul, így az udmurt 
nyelv veszélyben van:  

 
 

 
 
1) egyetért 
2) nem ért egyet 
3) egyéb 

4.Вордӥськем пинал шоры кык кылын 
вазьылоно ке, сыӵе пиналъёс  шуг-леке 
сюрыны быгато, йырвизьзы уг быгаты 
кык кылэз ӵош дышетыны, соин ик таӵе 
нылпиос визьзыя мукет пиналъёслэсь 
бере кылё / Если с новорожденным 
говорить на двух языках, такие дети 
подвержены опасности с языковой точки 
зрения, их мозг не в состоянии 
справиться с задачей овладения двух 
языков, поэтому такие дети будут 
отставать от своих сверстников в 
развитии: 
         1) соглаш / не согласна 
        2) та зэм ӧвӧл / это не правда 
        3) мукет / другое  

Ha a megszületett gyerekekhez két 
nyelven szólnak, akkor az ilyen gyerekek 
nyelvi szempontból veszélyeztettek, mert 
agyuk nem képes megbirkózni a két 
nyelv elsajátításának feladatával, és 
ezért zavarodottak vagy 
visszamaradottak lesznek:  

 
 

 
 
 
1) egyetért  
2) nem ért egyet 
3) egyéb 

5.Удмуртъёс удмурт кылын но, ӟуч 
кылын но умой вераськыны уг быгато / 
Удмуртские люди ни на одном из языков 
(ни на удмуртском, ни на русском) не 
могут говорить правильно:  
          1) соглаш / не согласна 
         2) та зэм ӧвӧл / это не правда 
         3) мукет / другое 

Manapság az udmurtok se az udmurt 
nyelvet, se az oroszt nem beszélik 
rendesen:  

 
 

1) egyetért 
2) nem ért egyet 
 3) egyéb 

6.Удмурт кылэз но литератураез школаын 
дышетыны кулэ ӧвӧл, та урокъёс сяна но 
школаын туж трос дышетоно предметъёс, 
нылпиослы секыт йӧтэ / Изучение 
удмуртского языка и литературы в школе 
является излишним, поскольку, помимо 
этих предметов, в школе очень много 
других предметов, из-за чего дети 
перезагружены: 
            1) соглаш / не согласна 
            2) та зэм ӧвӧл / это не правда 
           3) мукет / другое 

Felesleges tanítani az iskolákban 
udmurt nyelvet és irodalmat, mivel 
ezeken kívül is sok tantárgy van, ami 
miatt nehéz a gyerekeknek:  

 
 

 
 
 
1) egyetért 
2) nem ért egyet 
3) egyéb 
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Függelék II. A szószedet 

 
 Magyar Udmurt Orosz 

A adat сётэт данное (данные) 

adatgyűjtés сётэтъёсты люкан сбор данных 

adatok feldolgozása сётэтъёс бордын ужан обработка данных 

államnyelv кункыл государственный язык 

anyanyelv анай/вордскем/дорпал кыл родной язык 

asszimiláció ⇓ 

  erőszakos asszimiláció 

  kulturális  

              asszimiláció 

 nyelvi asszimiláció 

огтусъяськон ⇓ 

эриктэм огтусъяськон  

лулчеберлыко                 

огтусъяськон 

кыл огтусъяськон 

ассимиляция ⇓ 

насильственная 

ассимиляция  

культурная ассимиляция 

языковая ассимиляция 

B beszélő кыл возись  носитель языка 

E egynyelvűség одӥгкылъемлык монолингвализм 

H holt nyelv кулэм кыл мёртвый язык 

I interjú вераськытон интервью 

K kérdőív юанъёсын бичет  вопросник 

kétnyelvűség⇓ 

 

gyermekkori 

aktív  

domináns 

egyéni 

egyenlőtlen 

egykultúrájú  

egyoldalú 

elit 

késői 

kétoldalú  

kettős kultúrájú  

kevert 

kiegyensúlyozott  

kulturális  

кыккылъемлык⇓ 

 

пинал дырысен кутскись  

активной 

вылын луись  

асмурто 

огкадь эрикрадо луисьтэм  

одӥглулчеберетъем  

одӥгпалъем  

элитной  

бер кылдэм  

кыкпалъем  

кыклулчеберетъем  

суро-пожо 

огкадь эрикрадо  

лулчеберлыко 

двуязычие=билингвизм⇓ 

 

детское 

активное 

доминирующее 

индивидуальное 

несимметричное 

монокультурное 

одностороннее 

элитное 

позднее 

двустороннее 

бикультурное 

смешанное 

симметричное 

культурное 
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nemzetiségi-orosz 

népi 

passzív 

részleges 

serdülőkori 

spontán   

társadalmi 

teljes  

természetes  

йӧскалыко-ӟуч 

каллыклыко  

пассивной 

люкето 

егит дырысен кутскись  

спонтанной 

мерлыко  

быдэсак 

естественной 

национально-русское 

народное 

пассивное 

частичное 

юное 

спонтанное 

общественное 

полное 

естественное 

kétnyelvűség-kutatás 

szociolingvisztikai 

módszerei 

кыккылъемлыкез 

эскеронъёслэн 

мерлыкокылтодонэн 

герӟаськем амалъёсыз 

социолингвистические 

методы  

билингвистических иссле- 

дований 

kisebbség ⇓ 

nyelvi kisebbség 

ичи лыдъем калык ⇓ 

кылъя ичи лыдъем калык 

меньшинство ⇓ 

языковое меньшинство 

kód⇓ 

kódkeverés 

kódkiválasztás 

kódváltogatás 

nyelvi kód 

код⇓ 

код суран 

код быръён 

код вошъян 

кыл код  

код⇓ 

смешение кодов 

выбор кодов 

смена кодов 

языковой код  

kommunikatív 

kompetencia 

куспаськон быгатонлык коммуникативная 

компетенция 

M megfigyelés ⇓ 

belső megfigyelés 

külső megfigyelés 

чаклан ⇓ 

пыриськись чаклан  

педпал чаклан  

наблюдение ⇓ 

включенное наблюдение 

внешнее наблюдение 

megfigyelői paradoxon чаклан парадокс парадокс наблюдателя 

módszer амал метод 

N nemzet йӧскалык нация 

nemzeti nyelv йӧскалык кыл национальный язык 

nemzetségi politika йӧскалык политика национальная политика  

nyelv társadalmi 

funkciója 

кыллэн мерлыко функциез социальная функция языка 

nyelvcsere кыл воштон смена языка 

nyelvhalál кылбырон языковая смерть  
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nyelvhasználati színtér 

⇓ 

a családi nyelvhasználat 

кусып возён удыс ⇓ 

 

семья пушкын кусып 

возён удыс 

сферы общения ⇓  

 

сфера семейного общения 

 

nyelvi attitűd кылъя аттитюд языковой аттитюд = 

языковая установка 

nyelvi helyzet кылужъюгдур  языковая ситуация 

nyelvi kontaktus кылъя герӟаськон  языковой контакт 

nyelvi normák кылъя куронъёс / кылэгес языковые нормы 

nyelvi politika кылъя политика   языковая политика 

nyelvi státusz кыл инлык статус языка 

nyelvi viselkedés вераськонын астэ возён  речевое поведение 

nyelvirtás кыл быдтон языковой геноцид 

nyelvjárás вераськет  наречие, говор, диалект 

nyelvkeverés кылъёсты суран  смешение языков 

nyelvközösség кылъя огазеяськем калык  языковое сообщество 

nyelvmegtartás кыл утён сохранение языка 

nyelvtervezés кыл кутӥськон(эз) эсэплан языковое планирование 

nyelvvesztés кылыштон  потеря языка 

Sz szociolektus мерлыко вераськет  социальный диалект = 

социолект 

szociolingvista мерлыкокылтодосчи   социолингвист 

szociolingvisztika мерлыкокылтодон  социолингвистика 

T  társadalmi szerep мерлыко роль социальная роль 

társadalmi tényező мерлыко фактор  социальный фактор 

társalgás кусып возён общение 

terepmunka интывыл = гуртвыл 

эскерон(ъёс)  

полевое исследование 

titkos nyelv лушкем кыл тайный язык 

többnyelvűség троскылъемлык многоязычие 

többségi nyelv трослыдъем калык кыл язык большинства 

 


