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A Cultural and Linguistic Minorities in the Russian Federation and the
European Union. Comparative Studies on Equality and Diversity [Kulturális
és nyelvi kisebbségek az Orosz Föderációban és az Európai Unióban. Össze-
hasonlító kutatások az egyenjogúságról és a sokféleségről] vaskos, 347 ol-
dalas mű. Aki azt hiszi, hogy ez a mű csak felsorolja, milyen nyelvi és kultu-
rális kisebbségek léteznek Oroszország, valamint az Európai Unió területein,
az nagyon téved. A kötetben több szempontból szemlélik a világ nyelvi sok-
féleségét, a kisebbségek jogait és azoknak a megvalósulását, a politikai té-
nyezők és hozzáállások hatását egy többnyelvű közösség fennmaradására,
valamint az egyes nyelvek helyzetét az említett területeken.

A könyv három nagyobb részből áll: 1) Languages, Identities and Human
Rights [Nyelvek, identitások és emberi jogok], 2) Case Studies on Cultural
Change and Minority Language Maintenance [Egyes kulturális változásokról
és a kisebbségi nyelvek fenntartásáról szóló kutatások] és 3) Why Some Lan-
guages Survive. On Language Laws, Policies and Changing Attitudes [Miért
vannak nyelvek, amelyek életben maradnak. Nyelvtörvényekről, politikai
gyakorlatokról és a változó hozzáállásokról]. A három rész együtt összesen
12 cikket tartalmaz. Első pillantásra viszonylag tágnak és sok irányba kiter-
jedőnek tűnik a könyv tartalma, de minél tovább haladunk az olvasással, an-
nál logikusabbnak látszik a szerkezete, és rájövünk, hogy az összes cikk egy
koherens egységet alkot.

1) Az első részben, ami inkább bevezetésként szolgál, elsősorban általá-
nos szinten foglalkoznak a többnyelvű közösségekhez kapcsolódó kérdések-
kel, de azonkívül példákat hoznak fel Oroszország és az Európai Unió egyes
kisebbségeiről is. A világ nyelvi többségéről, valamint annak értékéről is be-
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szélnek elvi szinten: ha kihal egy nyelv, akkor mindig a beszélői közösség
identitásából is kihal valami. Janne Saariviki és Reetta Toivanen írásukban
(Change and Maintenance of Plurilingualism in the Russian Federation
and the European Union) arra figyelmeztetnek, hogy sokak szerint a világ
nyelveinek legnagyobb része néhány évtized alatt ki fog halni.

Suzanne Romaine (The Global Extinction of Languages and Its Con-
sequences for Cultural Diversity) pontos számokkal írja le ezt a riasztó hely-
zetet. Szól arról is, hogy a világ nyelvi sokféleségének a fennmaradása vi-
szonylag kis embercsoport hatalmától függ: a világ lakosságának 94%-a által
beszélt nyelvek a világ összes nyelvének csak 6%-át, a lakosság 6%-a által
beszélt nyelvek pedig az összes nyelv 94%-át képviselik – ezt a hátteret is-
merve érthető, hogy egymással nem mindig egyenjogúak a nyelvek. Egy
nyelv fennmaradása kapcsolatban van a gazdasági fejlődéssel is: egy gazdag
és fejlett közösség jobban fenn tudja tartani a saját kultúráját és a nyelvét.

Theodore S. Orlin (The Death of Languages, the Death of Minority Cul-
tures, the Death of a People’s Dignity) összekapcsolja a nyelvek fennmara-
dását vagy elpusztulását az emberi jogi kérdésekkel: mindenkinek joga van a
saját anyanyelvét használni. Több szempontból foglalkozik azzal a kérdéssel,
mi alapján minősül egy nyelv elpusztulása az emberi jogok elleni cselekedet-
nek. Alaposan összefoglalja az elmúlt évszázadok világpolitikai eseményeit,
különösen a nemzeti államok létrehozását, valamint a politikai változások
hatásait a többnyelvű közösségekre. Végül részletesen bemutatja az emberi
jogokról szóló nemzetközi szerződéseket és törvényeket, valamint összeveti
hatásukat az állami törvények hatalmával és hatásával.

2) A könyv második része nagyon érdekes részleteket mutat be az egyes ki-
sebbségekkel foglalkozó legfrissebb kutatásokból. Reetta Toivanen (Obstacles
and Successes) a finnországi lappokat és a német területen élő szorb kisebb-
séget hasonlítja össze, Indrek Jääts (Fallen Ill in Political Draughts) pedig a
komi-permjákok helyzetét mutatja be a politikai rendszerek szempontjából.
Natalia Kuznetsova, Elena Markus és Mehmet Muslimov (Finnic Minorities
of Ingria) c. cikkében az oroszországi Karjalában élő balti finn népek szere-
pelnek. Lennard Sillanpää (The Challenge of Language. On Developing
Aboriginal Culture in Northern Russia) azt vizsgálja, mekkora a nyelv szere-
pe egy veszélyeztetett őslakos nép túlélési esélyeiben: a kutatás 24 oroszor-
szági kisebbségi népet érint. A fejezet végén Florian Siegl és Michael Rießler
(Uneven Steps to Literacy) három veszélyeztetett kisebbségi nyelv – dolgán,
erdei nyenyec és kildini lapp – írásbeliségének történetét mutatják be.

3) A harmadik részben azzal a kérdéssel foglalkoznak, milyen okokból
marad fenn vagy pusztul el egy nyelv, és milyen politikai eszközökkel lehet
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támogatni a veszélyeztetett nyelveket. Ekaterina Gruzdeva (Explaining Lan-
guage Loss) a veszélyeztetett nyivh nyelv szempontjából szemléli a témát, Hei-
ko F. Marten (Parliamentary Structures and Their Impact on Empowering
Minority Language Communities) pedig azt elemzi, milyen a politikai rend-
szerek szerepe a veszélyeztetett nyelvek védelmében. Konstantin Zamyatin
(The Evolution of Language Ideology in Post-Soviet Russia) azt vizsgálja,
mekkora az oroszországi autonóm köztársaságok törvényalkotási funkciójá-
nak jelentősége a kisebbségi nyelvek támogatásában. A második és a harma-
dik rész írásában gyakran ismétlődik egy közös észrevétel: a regionális tör-
vényalkotás fontossága és jelentősége. A nemzetközi szerződések és rendele-
tek elvei csak akkor valósíthatók meg, ha a helyi törvényekben is figyelembe
veszik őket, és konkrét kezdeményezésekkel támogatják megvalósításukat.

A könyv sok részletes információt ad arról, milyen nyelveket beszélnek
Oroszországban és az EU területén – és milyen sok nyelvről van szó! – és
mennyire eltérő a nyelvi jogok érvényesülése. Szerintem a könyv legnagyobb
érdeme annak kiemelése, hogy a nyelv nem egy gazdasági, jogi, politikai
vagy más hatalmi ágaktól független jelenség, hanem a létezése és hovatarto-
zása szorosan kapcsolódik a politikai és gazdasági hatalomhoz. A nyelv is
olyan elem, amire olyan tényezők hatnak, mint a globalizáció vagy a politikai
változások. Ugyanakkor a nyelv az emberi identitás nagyon érzékeny része.

A sok részletes információnak, elméleti tényeknek és gyakorlati példák-
nak ellenére a könyvből teljesen hiányzik egy egyszerű térkép vagy táblázat,
amelyben szerepelne az Oroszországban és EU-ban beszélt összes nyelv a
beszélők létszámával együtt. Enélkül egy kicsit szétszórtnak tűnik a vég-
eredmény. A xviii. oldalon szereplő térkép csak a könyvben táryalt nyelveket
tartalmazza. Egy ilyen összefoglaló táblázatnak önálló mellékletként a könyv
végén lett volna a helye. Ugyanúgy az olvasónak egy kicsit meglepő, hogy a
sokoldalú cikkek után a könyv végén nincs semmilyen összefoglaló fejezet,
amely a cikkek legfőbb eredményeit tartalmazná. A rengeteg politikai rend-
szer, történelmi tény és elvi kérdés bemutatása után érdemes lett volna lega-
lább a kutatások közötti legnagyobb hasonlóságokat összefoglalni.

Bár a könyv címe Oroszországra és EU-ra általános szinten utal, a finn-
ugor kutatók örömére a könyvben bemutatott nyelvek között nagy számban
képviseltetik magukat az uráli kisebbségi nyelvek: a finn- és oroszországi
lapp nyelvek, az Oroszország területén beszélt balti finn kisebbségi nyelvek,
valamint a komi-permják, nyenyec és enyec mindegyike alapos bemutatásra
került. Ebből következően a kötet egy kiváló finnugor nyelvészeti szakkönyv
funkcióját is jól be fogja tölti a jövőben.
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