
DEBRECENI EGYETEM

FINNUGOR NYELVTUDOMÁNYI TANSZÉK

FOLIA URALICA DEBRECENIENSIA 23.
DEBRECEN, 2016

245

A kvén revitalizáció legújabb lépései

TAKÁCS Judit
Eszterházy Károly Egyetem

takacs.judit@uni-eszterhazy.hu

1. Mindig fontos pillanat egy kutató számára, ha egy nép első, tudomá-
nyos szempontból fontos alapművét a kezébe veheti. Különösen így van ez a
kis balti finnek közé tartozó kvének esetében, akiknek az utóbbi bő három
évtizedben megélénkülő revitalizációs törekvéseik eredményeképpen most
sorra jelennek meg alapvető jelentőségű tudományos műveik.

A nyelv a norvég politika csaknem száz évig tartó agresszív elnyomó tö-
rekvéseinek köszönhetően az 1980-as évekre a kihalás közvetlen közelébe
került. Ez a politika nagyon erősen befolyásolta nemcsak a kvének nyelvük-
höz való viszonyulását, hanem nyelvtanulási és oktatási lehetőségeiket, sőt
társadalmi és gazdasági helyzetüket is. Emiatt természetesen egyre jobban
csökkent a kvénül tudók, illetve magukat kvénnek vallók (pontosabban val-
lani merők) száma és aránya is.

Norvég történészek nem létező politikának (non-policy) tartották Norvé-
giának a kvénekkel szemben folytatott háború utáni kisebbségi politikáját,
asszimilációjukat pedig megtörténtnek tekintették (Andreassen 1994: 79).
Maguknak a norvégoknak sem voltak sokáig információik a népről. Az 1999-
ben az Európa Tanácsnak írott, a kisebbségekről szóló (egyébként igen nagy
vihart kavaró és a kvénekre később pozitív következményekkel járó) beszá-
molójukban ezt írták róluk: „A közelmúltban nem készültek népszámlálások
a kvén etnikumról, ezért statisztika sincs a beszélők számáról. Azonban a
kvénül beszélők feltételezhetően kevesen vannak.”1 Ezek után nem meglepő,
                                               
1 „No censuses have been carried out recently of Kvens as an ethnic group, and there are

therefore no statistics showing the number of persons who speak Kven. However, the
number of Kven speakers is presumed to be low.” Ld. Initial Periodical Report pre-
sented to the Secretary General of the Council of Europe in accordance with Article 15
of the Charter. Norway, 31. 05. 1999. (http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/
Report/PeriodicalReports/NorwayPR1_en.pdf)
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ha a kutatók egy része is egészen a legutóbbi időkig meg volt győződve arról,
hogy a kvén kultúra már eltűnt (ld. Anttonen 2014).

Bár ki nem halt, de ma is igen veszélyeztetettnek számít ez a nyelv, az el-
múlt 25 évben azonban az intenzív revitalizációs törekvések miatt jelentős
előrelépések is történtek. A kilátástalannak tűnő helyzetből a kvének eljutot-
tak oda, hogy elérték a kvén önálló nyelvként való elismerését (szemben a
korábbi, a kvént a finn nyelvváltozatának tartó állásponttal), nyelvüket Nor-
végia öt hivatalos kisebbségi nyelve között tartják számon, kialakult és meg-
szilárdult a revitalizáció személyi és intézményi háttere, helyneveiket tör-
vény védi, nyelvi fészket hoztak létre, nyelvüknek alapfokú és felsőfokú ok-
tatása, segédanyagai és tankönyvei vannak. Korlátozottan elérhető, de van
rádióadásuk, havonta megjelenő (részben kvén nyelvű) sajtófórumuk (Ruijan
Kaiku), és egyre több helyen vannak jelen az online térben is (honlapok, sőt
kiadványaiknak és intézményeiknek Facebook és Twitter profilja is van).

A veszélyeztetett helyzetben lévő nyelvi csoportok revitalizációjának első
lépése minden esetben a nyelvi vitalitás kiértékelése kell, hogy legyen. Ezt
követhetik a nyelv állapotának megfelelő, abból kiinduló nyelvfelélesztési
lépések (Gál 2010: 163–166), melyek közül a nyelvi dokumentáció terén a
kvén esetében a legfontosabb a nyelv sztenderdizációja és grammatikai leírá-
sa volt. Az „állapotfelmérés”, a kvén nyelv vitalitásának meghatározása
részben megtörtént, a nyelvi dokumentáció terén pedig igen jelentős előrelé-
pések is születtek az elmúlt pár évben.

Egyértelmű, hogy a kvén identitás jelenleg a nyelvre épül. Tanulmányom-
ban egyrészt annak okait kívánom bemutatni, hogy miért a közös nyelv vált
az identitás és a közösség összetartozásának alapelemévé, másrészt pedig azt,
hogy a nyelvi sztenderdizáció hogyan vált közösségépítő és identitásképző
jellege miatt egyben revitalizációs eszközzé is.

2. Az „új” finnugor nyelvek egyike: a kvén

2.1. A kvén nép

A kvén Észak-Norvégiában élő, nyelvi és történelmi kisebbség, melynek
tagjai évszázadok óta élnek az országban, kultúrájuk a finn kultúrán, nyelvük
pedig a finn nyelven alapszik (Saressalo 1996: 15). A finn nyelvi-kulturális
háttér és a történelmi léptékkel mérve is régi betelepülés fontos ismérve en-
nek a népnek. E szerint kvénnek tekinthetünk minden olyan finn kulturális és
nyelvi háttérrel rendelkezőt, aki 1945 előtt érkezett Norvégiába, valamint
azok leszármazottait (Hyltenstam – Milani 2003: 2).
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Norvégiában jelenleg öt nemzeti-etnikai kisebbséget tartanak nyilván:
ezek közül egyik a kvén, a többi az erdei finn, a roma, a romani és a zsidó.
Az országban négy finnugor népcsoport él: az erdei finnek, a számik, a kvé-
nek és a finn bevándorlók. A négy csoport közül a kvéneket és az erdei fin-
neket nemzeti-etnikai kisebbségként, a finneket bevándorlóként, a számikat
pedig őshonos népként ismerik el (ld. Szilvási 2012: 62–63).

2.2. A nép története

A kvén nép őseinek számító finn népesség a 17. századtól eleinte szórvá-
nyosan, majd a 19. század közepétől tömegesen vándorolt eredeti lakóhelyei
felől észak felé. Kainuu és az akkori észak-finn területek szegényei előbb a
Tornio-völgy irányába húzódtak, majd még északabbra, az Északi-tenger
partjára. A mai kvének döntő többsége a Tornio-völgyből vagy legalábbis
annak érintésével érkezett Norvégiába (Jávorszky 1991: 54).

A kvének legfontosabb mai lakóhelyei 2

Jelenleg legtöbben hagyományos lakóhelyeiken, Norvégia Finnmark és
Troms megyéiben (kvénül Finnmarkku és Tromssa) laknak.3 Ezen az északi

                                               
2 A kép forrása: norgeskart.no
3 Norvégiának ezt a két északi megyéből álló részét bizonyos forrásokban (pl. Saressalo

1996) kvén eredetű nevén Ruija-ként említik (ennek fényében fogadható csak el a kvé-
nekre a ruijansuomalainen ’észak-norvégiai finn’ elnevezés).
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területen igen sokan nem is két, hanem háromnyelvűek (norvégul, számiul és
kvénül beszélnek), a terület belső részein a kvének asszimilálódtak a számik
közé, a szigetek halászfalvaiban pedig a norvég lakossággal olvadt össze az
odaérkező kvén népesség (M. Bodrogi 2010: 462), de a partvidéken és a fo-
lyók alsó folyásánál általában megmaradt a kvén kultúra.

2.3. A nyelv helye a finnugorok között

A kvén egyike a balti finn nyelveknek, nyelvészeti szempontból a finn pe-
räpohjai nyelvjárásához áll közel (sőt a nyelvváltozat valószínűleg az ezt az
északi nyelvjárást beszélők elvándorlása során jöhetett létre), ettől azonban
ma már számos szerkezeti, fonetikai és szókincsbeli különbség választja el.

Egyike a finnhez közel álló nyelveknek (likikieli), a többi a Svédország-
ban beszélt meänkieli és a karjalai, illetve annak variánsai Oroszországban.
Ezek közül a meänkieli és a kvén a közelebbi rokonok, és bár beszélőik meg-
értik egymást, a meänkieliben igen sok a kvénben ismeretlen svéd és számi
jövevényszó (Räisänen – Kunnas 2012: 7; Söderholm 2001: 254–256).

Söderholm (2014: 27) Lauri Kettunen nyelvjárási adatain4 alapuló kont-
rasztív vizsgálatokat végzett a kvén és meänkieli nyelvjárások között azzal
kapcsolatban, mennyi hasonló, közös szókincsbeli és grammatikai elem van
köztük, illetve a két nyelvben az irodalmi finnhez képest. A megvizsgált je-
lenségek esetében teljes egyezés esetén 1, teljes különbözőség esetén pedig 0
pontot adott, majd ezt átlagolta. Az arányok a következők:

kvén : meänkieli 0,87
kvén : irodalmi finn 0,53
meänkieli : irodalmi finn 0,52

Ez alapján jól látszik egyrészt, hogy a két kis nyelv lényegesen közelebb
áll egymáshoz, mint a finnhez, másrészt pedig az, hogy távolságuk körülbe-
lül egyforma a sztenderd finnhez.

Bár a finn eredet és a szoros nyelvi kapcsolat ténye mindig is élt a kvének
között, az anyaországgal mégsem tartottak szoros kapcsolatot. Eleinte a nagy
távolságok és rossz útviszonyok (a második világháborúig egyáltalán nem
kötötte össze közút Finnországot és Norvégiát), később pedig, 1917-től kezd-
ve, Finnország önállósodása után a két ország közti feszült viszony szabott
gátat a kapcsolatnak (Jávorszky 1991: 61–62). Manapság is igyekeznek elkü-
löníteni magukat az 1945 óta bevándorolt finnországi finnektől: külön szer-
vezeteik, rádióadásuk, újságjuk stb. van.
                                               
4 Lauri Kettunen: Suomen murreet III. Murrekartasto. 1969. SKS, Helsinki.
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2.4. A beszélők létszáma

Manapság külön kell kezelnünk a kvén etnikumúak (magukat kvén iden-
titásúnak vallók) és a kvénül beszélni tudók számát. Maguk a kvének népük
lélekszámát 50 000 és 60 000 fő közé teszik, de a beszélők száma szerintük
is lényegesen kisebb körű ennél, csak 2000–8000 fő lehet.5 A beszélők nagy
része is idős azonban, a gyermekek és fiatalok pedig nem „természetes mó-
don”, generációk közti nyelvátadással, hanem épp a revitalizáció révén ki-
alakított nyelvi fészekben (pl. a 2007-ben létrehozott pyssyjoki nyelvi fé-
szekben) tanulják meg a kvént. A középső, középkorú generáció kvénnyelv-
tudása manapság szinte teljesen elenyésző.

2.5. A norvégosítási politika és következményei

Norvégia mai kisebbségpolitikájának jó hírét beárnyékolja egy a 19. szá-
zad közepétől a 20. század közepéig tartó időszak, amikor a nacionalizmus és
szociáldarwinizmus ideológiái határozták meg az ország területén élő kisebb-
ségekhez való viszonyulást. A norvégtól eltérő népcsoportokat alsóbbrendű-
nek tartották, és minden olyan népcsoporttal szemben asszimilációs politikát
folytattak, amelyeknek az életmódja, kultúrája, nyelve valamilyen mértékben
eltért a norvég kultúrától és szokásoktól. Az említett folyamatban az állam
ma valamennyi elismert nemzeti, etnikai kisebbsége valamilyen módon érin-
tett volt, habár különböző mértékben. Az 1850-től kb. 1950-ig tartó asszimi-
lációs politikát leginkább elszenvedő népcsoportok a számik, a kvének és a
finnek, a romák és a romani népcsoport voltak (Szilvásy 2012: 57).

A norvégok már a 19. század elején, Oroszország észak-európai terjeszke-
désével egy időben a kvénekről és a számikról, mint „finn veszély”-ről, „ide-
gen nemzet”-ről beszéltek, akik fenyegetést jelentenek, mivel az orosz állam
további nyugati területkövetelését segítik. Ebben a helyzetben a norvégok a
kisebbségeikkel szemben bevezetett szigorú korlátozásokat az európai kul-
túráért és rendért folytatott harcnak tekintették (Huss 1999: 88–89). Elsősor-
ban az oktatás és az egyház területén vezettek be diszkriminációs intézkedé-
seket. Ezek közül különösen súlyosan érintette a norvégul nem beszélő
kvéneket az 1902. évi földvásárlási törvény. Az egyébként az 1960-as évekig
érvényben lévő törvény alapján 1888-tól még csak norvég állampolgársághoz
kötötték a földvásárlást, 1902-tól viszont már a norvég nyelvtudást is felté-
telül írták elő (Jávorszky 1991: 60).

                                               
5 http://www.kvenskinstitutt.no/2014/12/kainun-kielen-grammatikki-kielen-

ittenaisyyden-symboli/
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A norvégosítási politika egészen az 1930-as évekig igen intenzív volt: ek-
kor új állampolgársági törvénnyel kívánták újra korlátozni a földvásárlást.
Bár Norvégia az 1960-as évektől fokozatosan megváltoztatta kisebbségi poli-
tikáját, de ez még így is a kvén népcsoport lassú asszimilációjához vezetett, s
jelentősen rányomta bélyegét a nép nyelvéhez való viszonyulására (Jávorszky
1991: 64).

A hatalmon lévők saját nyelvüket a történelem során mindig fejlettebb-
nek, civilizáltabbnak, szebbnek tekintették és nyelvi hegemóniára törekedtek
(Dufva 2002: 27). Ez a felfogás nyilvánvalóan rányomta bélyegét arra, aho-
gyan Svédországban és Norvégiában a finnül beszélőket minősítették. Ők
kétszeresen is megbélyegzettek voltak ezeken a területeken. Egyrészt szem-
besültek a svéd és norvég államnyelv övékéhez képest magasabb presz-
tízsével, másrészt pedig látták a nyelvüknek a finnországi finntől való elté-
réseit is. A finnországi finnek ítélete pedig sokáig nem volt pozitív a határo-
kon kívül élő népcsoportok finn nyelvváltozatait illetően. Általában a Finnor-
szágban beszélt finnt tartották „helyesnek”, a többit pedig „helytelennek”,
„rossznak” (Bodrogi 2006: 67).

Saját nyelvük lebecsülésére példát jelent az 1900-as évekre eltűnt erdei
finnek sorsa. Nyelvük egy keleti finn dialektus volt, amelynek mindennapi
használatát az őket ért elnyomás és jogaik erőteljes korlátozása ellenére az
1800-as évek végéig főbb lakóterületeiken megtartották. A 19. század végé-
nek agresszív norvégosítási politikájának azonban már nem tudtak ellenállni,
a második világháború idejére lényegében eltűnt a nyelv használata (Lind-
gren 1998: 119–120). 1817-ben Karl Axel Gottlund finn néprajztudós először
találkozva velük csodálkozva állapította meg, hogy nyelvük „igazi tiszta és
valódi” nyelv. A beszélők elmondták a tudósnak, hogy korábban próbálták
elhitetni velük, hogy nyelvük pogány és istentelen, és ők maguk is kezdték
azt hinni, hogy nyelvük olyan keverék, halandzsa („mongerrus”), amit ma-
guk a finnek sem értenének meg, emiatt pedig az erdei finnek csak nagyon
nehezen voltak rávehetők arra, hogy idegenek előtt anyanyelvükön szólalja-
nak meg (Lindgren 2003: 503).

Bár az etnikai ébredés első jelei már a 70-es években megjelentek (Huss –
Lindgren 1999: 301), Molnár Bodrogi Enikő még a 90-es évek kisebbségi
sajtójának anyagát vizsgálva is azt állapítja meg (2015), hogy a nyelvi meg-
bélyegzés és saját nyelvváltozatuk lebecsülése a kis balti finn népek között
igen sokáig jellemző volt. Közülük elsőként a Tornio-völgyiek ébredtek ön-
tudatukra. A számiké mellett az ő példájuk is jelentősen segítette a nagy szét-
szórtságban élő, öntudatában és létszámában jelentősen megtépázott kvének
magukra találását.
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3. A kvén mai helyzete: etnolingisztikai vitalitás

Giles és munkatársai csaknem 40 évvel ezelőtt úgy határozták meg egy
csoport etnoligvisztikai vitalitását, mint olyan tényezőt, ami egy csoportot
nagy valószínűséggel arra késztet, hogy csoportközi helyzetekben elkülönülő
és cselekvő közösségi entitásként viselkedjen6 (Giles – Bourhes – Rosenthal
1977: 308).

Kifejezetten a kvénre vonatkozó vitalitási vizsgálat máig csak az ELDIA-
projekt7 (European Language Diversity for All) keretében készült (Kven in
Norway. Poster for ELDIA Closing Conference, 2013),8 a nyelv aktuális
helyzetét ennek eredményeit felhasználva mutatom be.

A 2010–2013 között készült vizsgálat két részből állt: egyrészt 86 kvénül
beszélővel készítettek írásbeli felmérést, másrészt pedig 15 személyes interjú
is történt. Ennek legfőbb tapasztalatai:

– A kvén csoportokban a kommunikáció legfőbb eszköze a norvég nyelv,
a válaszadók közül csak néhányan mondták, hogy emellett a kvént vagy a
számit is használják.

– Majdnem minden válaszoló a norvégot tartotta anyanyelvének, és a
megkérdezettek közül mindössze heten vallották annak a kvént. Ez a jelenség
minden bizonnyal a generációközti nyelvátadás gyengeségével magyaráz-
ható. Erre utal az az adat is, hogy míg 25 válaszadó használja a kvént nagy-
szüleivel és 9 a szüleivel való beszélgetésben is, addig saját gyermekeivel
senki nem beszélt kvénül. Azt is csak néhány válaszadó mondta, hogy ott-
hon, családi körben is használja néha a kvént.

– Csupán egyetlen válaszadó nyilatkozott úgy, hogy folyékonyan használ-
ja a kvént szóban és írásban is, 12-en jónak tartották kvénnyelv-tudásukat,
nyolcan pedig gyengének.

– A felmérésben részt vevők mind a szóbeli, mind az írásbeli norvég
nyelvtudásukat kitűnőnek tartják a kvénhez képest, sőt a válaszolók 60%-a
angol nyelvtudását is jobbnak tartja annál, és használja is rendszeresen.

– Bár a megkérdezettek attitűdje a felmérés idején többnyire pozitív volt
anyanyelvükkel és annak revitalizációjával szemben, mégsem látták meg-
nyugtatónak sem a nyelv, sem a kvén közösség jövőbeli esélyeit.

                                               
6 „that which makes a group likely to behave as a distinctive and active collective entity

in intergroup situations”
7 http://www.eldia-project.org
8 https://fedora.phaidra.univie.ac.at/fedora/get/o:303675/bdef:Content/get
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A 2012-es ELDIA-felmérés alapján a kvén etnikumúak száma 10 000 és
60 000 fő közé tehető az észak-norvég térségben, de az aktív kvénnyelv-
használók számát a vizsgálat alapján csupán 1500–2500 főre becsülik. Az
anyanyelvi beszélők száma tehát alacsony, és bár a nyelvi sztenderdizáció
mára jórészt lezajlott, a nyelvet oktatják az iskolákban és használják a médiá-
ban, a használati köre a mindennapi életben limitált.

A felmérés végeredménye szerint még az eddig elért eredmények ellenére
is igen komolyan veszélyeztetett nyelv a kvén, és az ELDIA-projekt során
készített vitalitást jelző barométeren (European Language Vitality Barome-
ter, EuLaViBar) szinte minden területen igen alacsony pontszámokat is ka-
pott.9

Ebben a kutatássorozatban a nyelvi vitalitást ún. radar diagramon, három
szempont segítségével szemléltetik: kapacitás / capacity (azaz mennyire fo-
lyékonyan és magabiztosan használják a beszélők a nyelvet), lehetőség / op-
portunity (hol és milyen körülmények között lehetséges a nyelv használata),
vágy / desire (kívánják-e, illetve milyen módon kívánják a beszélők a nyelvet
használni). A radar diagram szektorai a nyelvi vitalitás és nyelvhasználat
különböző területeire és aspektusaira vonatkoznak. Minél hosszabb a fekete
szakasz (amely a vitalitás skáláját ábrázolja 0 és 4 pont között), a vizsgált
adatok és szempontok alapján annál kevésbé veszélyeztetett a nyelv.10

A diagram igen sötét képet fest a kvén nyelv jelenlegi állapotáról, hely-
zetét különösen veszélyeztetettnek értékeli. A skála a legtöbb szempontra a
maximálisan adható 4 ponthoz képest 0 és 1 közötti értéket mutat, egyedül a
nyelvhasználat lehetősége (1,53) és a hivatalossá tétel vágya (1,55) emel-
kedik ki a sorból. Különösen a nyelvhasználatra vonatkozó értékek alacso-
nyak: a vágy és a képesség az anyanyelvhasználatra (0,005-0,005 pont) még
a kvén nyelv használatának lehetőségeivel és az anyanyelvhez kapcsolódó
produktumok arányával szemben (0,10 pont) is eltörpül. Ez az arány jól mu-
tatja, hogy bár manapság már lenne lehetőség használni és széles körűen ok-
tatni a kvént, sem az ehhez szükséges nyelvtudás, sem az igény nem alakult
ki még rá, s oktatóállomány sincs még. A vizsgálat a nyelv általános hely-
zetét nagyon rossznak értékeli, fejlesztését és revitalizációját pedig minden
vizsgált területen szükségesnek ítéli.

                                               
 9 https://www.uni-mainz.de/presse/16718_ENG_HTML.php
10 https://fedora.phaidra.univie.ac.at/fedora/get/o:262427/bdef:Content/get
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A kvén nyelv radar diagramja 11

4. Változások 1980 után

A legfőbb változásokat és a nyelvélénkülés megindulását a kvének eseté-
ben az 1980-as évekre tehetjük. Ennek Teemu Ryymin (2001: 62) három
okát emeli ki: egyrészt az 1960-as évektől beinduló és később erősen meg-
élénkülő etnikai, köztük is elsősorban a 1970-es évektől erősödő számi moz-
galmakat (erről ld. Huss – Lindgren 1999), másrészt az új finnországi beván-
dorlók, harmadrészt pedig a finn és számi szervezetek hatását, amik mintát
adtak a kvéneknek.

Ehhez hozzátehetjük még azt is, hogy az elmúlt évtizedekben a finnorszá-
gi finn nyelv beszélői is engedékenyebben s nagyobb tisztelettel fordulnak a
nyelvváltozatok (s köztük az ország határain kívül használt finn nyelvválto-
zatok felé is). Emögött természetesen ott van a korábban már említett jelen-

                                               
11A kép forrása: https://fedora.phaidra.univie.ac.at/fedora/get/o:303675/bdef:Content/get
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ség, a kisebbségek világszerte megerősödő emancipációja, ugyanakkor vi-
szont a finn nemzeti érzés természete is módosult a nyelvi-kulturális több-
szólamúság irányába az idők során (ld. M. Bodrogi 2006: 69), és mivel Finn-
országban felértékelődött a beszélt nyelv és a nyelvjárások szerepe, a „más
finn nyelvekhez” való viszonyulás is pozitív irányba változott.

4.1. A kvén nyelv megerősödésében az alábbi közéleti és nyelvpolitikai
események játszották a legfontosabb szerepet.

a) A kvének hosszú idő után először egy szimbolikus esemény kapcsán
kerültek rivaldafénybe: 1977-ben V. Olav norvég király Urho Kekkonen finn
köztársasági elnök és XVI. Károly Gusztáv svéd király jelenlétében felavatta
a Bevándorlók szobrát a kvének nem hivatalos fővárosának számító Vesisaa-
riban. A szobrot az első nagy finn bevándorlás emlékére állították és a
kvéneknek ajánlották (Piasecki 2014: 10).

b) A következő fontos lépés szintén szimbolikus volt: 1983-ban Terje
Aronsen vezetésével elkezdődött a kvén nyelv általános iskolai oktatása Pys-
syjokiban. A több évtizedes tilalom után először itt is a finn nyelv oktatása
indult újra az 1970-es évektől: választható tárgyként először a középiskolá-
ban, majd az általános iskolában is lehetett tanulni, később pedig a finn taní-
tási nyelvet is bevezették több észak-norvégiai iskolában. Ez nem volt egyér-
telműen pozitív változás, hiszen a kvén finn sztenderddel való helyettesítése
erősen negatívan befolyásolta a kvének saját nyelvükkel kapcsolatos attitűdjét.
Nagy előrelépést jelentett viszont az, amikor az 1980-as években két tanár
kvén nyelvű tananyagot állított össze.12

c) Intézmények létrehozása. 1987-ben alakult meg az azóta is legjelentő-
sebbként számon tartott, jelenleg közel 1000 taggal működő Norvégiai Kvé-
nek Egyesülete (Ruijan Kveeniliitto, Norsk Kveners Forbund). Ennek a ma-
gát vallási és politikai szempontból semlegesnek valló szervezetnek a leg-
főbb célkitűzése a kvének és a finn származásúak gazdasági, szociális és kul-
turális helyzetének javítása.

A másik kiemelt szerepű intézmény a Kvén Intézet (Kainun Institutti,
Kvens Institutt), amely a kvén nyelv és kultúra védelmét és fejlesztését tűzte ki
céljául. Különböző szintű nyelvtanfolyamok szervezésével, szótárak összeál-
lításával kiemelkedő szerepet játszik a nyelv megtartásának és fejlesztésének
segítésében (Szilvási 2012: 65–66).
                                               
12 Erről ld. az alábbi cikket: http://www.kaleva.fi/viikko-kaleva/esivanhempien-kieli-

herasi-eloon/63109/
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A Kvén Intézet szerint a revitalizáció legfőbb lépései: kvén nyelvű oktatás
minden szinten az óvodától az általános iskolán át a felsőoktatásig, nyelvi és
kulturális bizottság létrehozása a sztenderdizáció megkönnyítésére, kvén
nyelvtan és szótárak szerkesztése, anyagi támogatás megszerzése a kvén kul-
túra fejlesztésére, a kvénül írott szövegek összegyűjtése és tanulmányozása
(M. Bodrogi 2009: 26). Mivel ezek közül a legfontosabb lépésnek a nyelvi
norma kialakítását tartották, kialakítására 2007-ben létrehozták a Kvén Nyelvi
Tanácsot (Kvensk språkråd), melynek jelenleg Irene Andreassen az elnöke,
majd egy évvel később végrehajtó szervét, a Kvén Nyelvi Gyűlést (Kvensk
språkting).

d) Kisebbségi nyelvként való elismerés. 1993-ban Norvégia ratifikálta az
Európa Tanács kisebbségi nyelvekről szóló chartáját, mely 1998-ban lépett
hatályba (Räisänen – Kunnas 2012: 2). Norvégiában háromféle kisebbségi
kategória létezik: őshonos nép (számi), nemzeti-etikai kisebbség (kvén, erdei
finn, zsidó, roma, vándorcigány), bevándorló (pl. 1945 utáni finnek) (Huss –
Lindgren 2005: 268). Annak dacára, hogy a kvének a nemzeti-etnikai kisebb-
ség kategóriába kerültek, hiszen már több mint száz éve élnek Norvégiában,
a média még manapság is igen gyakran bevándorlóként emlegeti őket, eset-
leg hozzátéve, hogy a 19. század előtt vándoroltak Norvégiába (Lane 2011:
62). Ez azért ellentmondásos, mert úgy tekintik a kvéneket bevándorlóknak,
hogy a norvég állam északi határai „bevándorlásukkor” még ki sem alakul-
tak, vagyis határátlépésről nem lehetett szó (Lane 2011: 57). A kvének kö-
vetkező nagy célkitűzése annak elérése, hogy a számikhoz hasonlóan az ős-
honos népek közé sorolják őket, hiszen ez a státus lényegesen több joggal, le-
hetőséggel és anyagi támogatással járna.

e) Önálló nyelvként való elismerés. A bevezetőben már említett, az Euró-
pa Tanács számára készített hivatalos norvég jelentés 1999-ben nem tett kü-
lönbséget a kvén és a finn között (a kvént a finn egyik nyelvjárásaként tüntet-
te fel). Ennek köszönhető, hogy a kvén kisebb támogatást kapott, mint az ős-
honos számi vagy a meänkieli Svédországban. Az Európa Tanács kritikái
ösztönözték a norvég államot arra, hogy felkérje a svéd Kenneth Hylterstam
professzort annak eldöntésére, hogy a kvén vajon nyelvjárás-e vagy önálló
nyelv. Az igen alapos, 2002 novembere és 2003 júliusa között elkészített
vizsgálat, mely mind nyelvészeti, nyelvi, mind társadalmi szempontokat fi-
gyelembe vett, megállapította, hogy a kvén inkább számít nyelvnek, mint
nyelvjárásnak (Hylterstam – Milani 2003: 25).

Az eredmény nagy vitákat gerjesztett, melyek miatt Norvégia csak 2005.
április 24-én ismerte el hivatalosan a kvént a finntől különböző, önálló nyelv-
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ként, és sorolta a nemzeti kisebbségi nyelvek közé. Marta Petryk azonban
még csaknem egy évtizeddel később, a kvének közt szerzett saját tapasztala-
tai alapján is úgy látta, hogy az az álláspont, hogy a kvén és a finn egy nyelv,
még mindig elterjedt (2014: 107), sőt az interjúalanyai között számos olyan
is volt, aki szerint a kvén a finn és a norvég keveréknyelve (uo. 114).

4.2. A kvénkutatás megélénkülése az 1990-es években

A revitalizáció eredményeként 1990-től kezdve egyre növekvő számban
jelentek meg kvén nyelvű és kvén nyelvről szóló szak- és szépirodalmi kiad-
ványok, alapvető tudományos munkák és tankönyvek is, számuk főleg az ez-
redforduló után nőtt meg.

A kvén népről (elsősorban etnográfiai szempontból vizsgálva őket) eddig
két nagyobb finn nyelvű összefoglaló monográfia jelent meg. 1928-ban adta
ki Samuli Paulaharju a Ruijansuomalasia (Észak-norvégiai finnek) című kö-
tetét, a második, kifejezetten a kvénekkel foglalkozó, monográfia jellegű ki-
adványra azonban három emberöltőt kellett várni: Lassi Saressalo 1996-ban
megjelent Kveenit. Tutkimus erään pohjoisnorjalaisen vähemmistön identitee-
tistä (Kvének. Tanulmány egy észak-norvégiai kisebbség identitásáról) című
disszertációjában foglalkozott a kvénekkel.

A nyelv iránti érdeklődés fokozódására utal, hogy az 1990-es évektől
kezdve egyre több tanulmány jelent meg róluk. Ebben az időszakban a kvé-
nekkel mint a norvég nyelvpolitika negatív hatását elszenvedő, s emiatt kiha-
lás szélére kerülő néppel foglalkoztak, elsősorban identitásuk meghatározásá-
nak problémáit, a norvég nyelvpolitika jellegzetességeit és a kvén revitalizá-
ció lehetőségének kérdését vizsgálták.

Ennek az időszaknak az egyik legfontosabb kiadványa Leena Huss kötete,
aki az északi népek nyelvcseréjének visszafordításáról írt monográfiát (Re-
versing language shift in the Far North), Marjut Anttonen pedig az észak-
norvég nemzetiségi politikáról és az ott élő finn eredetű népesség identitásá-
nak átpolitizálódásáról írt doktori disszertációt (Etnopolitiikkaa Ruijassa.
Suomalaislähtöisen väestön identiteettien politisoituminen 1990-luvulla).

5. Identitás és az irodalmi nyelv

5.1. Az irodalmi nyelv mint revitalizációs eszköz

A kvének önmagukat évszázadokig életmódjuk által határozták meg.
Sommerfelt, aki Finnmark megye főispánja volt 1787–1800 között, így ír ró-
luk: „Elsősorban erdőirtásban, lazacfogásban és vadászatban jeleskedtek.
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Könnyű felfogásúak, ügyes földművelők, főleg lovat, tehenet és aprójószágot
tartanak. A földet mindenütt megművelik, ahol ezt az időjárás engedi. (…)
Tisztaságszeretők, a férfiak és nők az oroszokhoz hasonlóan kedvelik a me-
leg fürdőt.” (Idézi Jávorszky 1991: 53.)

Ha elfogadjuk Edwin Ardener megállapítását, mely szerint az identitás
nem valami, amivel rendelkezünk, hanem valami, ami alapján minket meg-
határoznak, vagy amivel mi meghatározzuk magunkat (Ardenertől idézi Pet-
ryk 2014: 106), akkor egyértelmű, hogy a kvének önmeghatározásának év-
századok óta meglévő elemein, az eredeten, a származáson és történelmi ha-
gyományokon kívül ennek manapság a nyelv is szerves része.

A kvének az elmúlt két emberöltőben az identitásuk és önazonosságuk
egyértelmű jeleként tekintettek nyelvükre, ami alapján szembeállíthatók
mind a norvégokkal, mind pedig a finnekkel vagy akár a meänkieli beszé-
lőivel is. Sztenderdizálása, az irodalmi nyelv kialakítása tehát nem csupán
egy praktikus és halaszthatatlan feladat, hanem jelképes esemény is volt.

5.2. Az irodalmi nyelv születésének lépései

A sztenderdizáció és az iskolai tananyagfejlesztés a Tromsøi Egyetemen
2006-ban kezdődött internetes kvénnyelv-kurzus miatt vált égetővé, de a fo-
lyamatot erősen hátráltatta, hogy a nyelvnek akkor még semmiféle normája
nem volt (ehhez ld. Sulkala 2003).

Az irodalmi nyelvvel kapcsolatban az egyik leglényegesebb szempont az
volt, hogy minden kvénül beszélő el tudja azt sajátjaként fogadni. Ez a nyelv-
változat lesz majd ugyanis a tankönyveknek és a nyelvi fészkekben használt
tananyagoknak a nyelve, azaz később ez lesz a kisgyerekek anyanyelve.

Az elsőként felmerülő kérdés az volt, kell-e egyáltalán külön sztenderd a
kvénnek, vagy megfelel a finn irodalmi nyelv. Azért volt jogos ezt a kérdést
feltenni, mert sok kvén akkor (de páran még ma is) a finn irodalmi nyelvet
tartja / tartotta normának, saját nyelvváltozatát pedig nyelvjárásnak. Söder-
holm szerint azonban sem a kvéneknek, sem a Tornio-völgyi meänkieli
beszélőinek nem felel meg normaként a finn irodalmi nyelv. Okként azt hoz-
za fel, hogy ezek a csoportok nem Finnországban élnek, attól országhatár vá-
lasztja el őket, ami egyben nyelvhatár is (ez véleményem szerint nem helyt-
álló érv, elég, ha csak felidézzük a számik vagy az erdélyi magyarok helyze-
tét), másrészt pedig a norvégosítási és svédesítési politika következtében e
két kis nyelv szókincsében jelentősen eltávolodott a finnországi változattól
(2007: 2).
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Felvetődött azonban az is, hogy a kvénnek és a meänkielinek legyen kö-
zös nyelvi normája. A két nyelv sem szerkezetében, sem szókincsében nem
tér el jelentősen egymástól, ahogy ezt Söderholm nyelvjárásaik vizsgálata
során ki is mutatta (2014: 27). Hasonló tehát a helyzet a több ország területén
élő számikhoz, de míg őket közös szervezeteik fogják össze, addig a kvének
és Tornio-völgyiek között máig nagyon gyenge a kapcsolattartás, közös szer-
vezeteik nincsenek (Söderholm 2007: 3), legfeljebb csak kulturális esemé-
nyek kapcsán jelennek meg együtt.

Önálló irodalmi nyelv létrehozása mellett döntöttek, de továbbra is kérdé-
ses volt, hogy a finn vagy a svéd és a francia mintájára jöjjön-e létre az új
irodalmi nyelv. A finn irodalmi nyelv ugyanis valamennyi nyelvjárásra ala-
pozva, egyfajta kompromisszumos megoldással jött létre (ehhez ld. Laihonen
2010), míg a svéd és a francia norma egyetlen, a legtöbbek által beszélt nyelv-
járáson alapult.

A kvén nyelvjárások nagyon hasonlítanak egymáshoz, némi különbség
főleg a Kelet-Finnmarkban beszélt porsanki és a Tromsø környékén beszélt
raisi között van, ami elsősorban azzal magyarázható, hogy ez utóbbi jobban
és hosszabb ideig volt kitéve a norvégizáció hatásának, mint az utóbbiak
(Lindgren 1999: 147). A keleti, porsanki nyelvjárás Pyssyjokiban beszélt vál-
tozatának normává emelése mellett szólt, hogy ennek a szépirodalmi műve-
ken kívül is létezett már valamilyen szintű írásbelisége: Terje Aronsen nyelvi
aktivista, fordító és Agnes Eriksen író, költő, tankönyvíró is ezt a nyelvjárást
használja. 2004 őszén jelent meg Alf Nilsen-Børsskog tollából az első kvén
nyelvű irodalmi alkotás, a Kuosuvaaran takana (Kuosuvaara mögött) című
regény, amelyet a szerző szintén saját, Porsankiban beszélt nyelvjárásában
írt. Sőt az 1980-as években elindult általános iskolai kvén oktatás és az azóta
írt tankönyvek nyelve is ez volt, továbbá ehhez a dialektushoz volt kész egy
körülbelül 4000 szavas kvén–norvég szólista is, ami a munkát nagyban meg-
könnyítette (Petryk 2014: 110).

5.3. A nyelvleírás szerepe a revitalizációban

Mindezek a törekvések az irodalmi nyelv kialakítására egyértelműen mu-
tattak a nagy összegző munka, a teljes nyelvleírás elkészítése felé. A nyelv
történetében és revitalizációjában hatalmas lépés volt, hogy 2014 decembe-
rében megjelent az Eira Söderholm szerkesztette kvén grammatika (Kainun
kielen grammatikki).



A KVÉN REVITALIZÁCIÓ LEGÚJABB LÉPÉSEI

259

A Kainun Institutti honlapján megjelent információ13 szerint a nyelvi
önállóság jelképe ez a kötet, s ez a megfogalmazás véleményem szerint sem
áll távol a valóságtól. A grammatika jelentősége a kvén nyelv történetében az
első magyar Újtestamentum-fordításéhoz hasonlítható: Sylvester János annak
idején ezzel bizonyította be, hogy a Biblia az akkor másodrangúnak gondolt,
vulgáris magyar nyelvre is lefordítható, Söderholm pedig a 2005-ös hivatalos
aktus (a kvén önálló nyelvként való elismerése) után ezzel tette szó szerint
kézzelfoghatóvá, hogy a kvén nyelv a finnországi finntől függetlenül létező,
teljes értékű, a világ bármely másik nyelvével egyenértékű, korántsem „sem-
milyen” nyelv.

A monográfia szimbolikus és közérdekű jellegére utal, hogy alakulásáról
és később megjelenéséről folyamatosan hírt adtak a kvén fórumok, pl. több-
ször is írt róla a Ruijan Kaiku (Suuri tietheelinen meritti! [Nagy tudományos
teljesítmény!], 2014. 12. 17., Kainun grammatikki oon viimen kovottu [Végre
sikerült összeállítani a kvén grammatikát], 2015. 01. 26.), nyomon lehetett
követni a megjelenésével kapcsolatos eseményeket a Kvén Intézet honlapján
és Facebook oldalán is, sőt részben ezzel kapcsolatban egy konferenciát is
szerveztek a kvénnyelv-oktatás egyik központjának számító Tromsøben 2014
októberében.

A kötet szimbolikus jellegén felül több szempontból is kiemelkedő jelen-
tőségű. Egyrészt ez a nyelv régóta hiányzó teljes leírása, „hivatalos nyelvta-
na”, melyben a kvén irodalmi nyelvet, a kirjakainu-t rögzítik, másrészt pedig
ez az első teljes egészében kvén nyelven megjelentetett tudományos monog-
ráfia is. A kvénekről korábban az ország többségi nyelvén (valamelyik nor-
vég nyelvváltozatban) írtak, a tudományos cikkek pedig jórészt finnül, an-
golul vagy norvégul születtek. Az első kvén nyelvű tudományos tanulmány
2007-ből Söderholm nevéhez fűződött, azt mondhatjuk tehát, hogy a pró-
bálkozások után kialakulóban van a szakmai-tudományos stílus és terminus-
használat is.

A kötet azért is lényeges, mert ebben vált véglegessé, mi legyen a nyelv
belső neve, sokáig ugyanis önelnevezésükhöz hasonlóan (ld. Takács 2015:
168–170) kérdéses volt ez is. A 2005-ös hivatalos elismeréskor norvégul a
kvensk elnevezést kapta a nyelv, de saját nyelvű elnevezését sokáig nem vég-
legesítették.

                                               
13 http://www.kvenskinstitutt.no/2014/12/kainun-kielen-grammatikki-kielen-
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Söderholm kezdetben mind a kveenin kieli, mind a kväänin kieli elneve-
zést használta,14 és a 2000-ban létrehozott, 1960-as – 1970-es években gyűj-
tött kvén anyagra épülő Ruija corpusban is e név alatt gyűjtik a kvén szöve-
geket. Maga a kvén népnév először Cwenas és Cwena land alakban fordult
elő, melyet az 890-es évekből említ fehér-tengeri hajózásai kapcsán Haloga-
landi Ottar, észak-norvég nagybirtokos fia (Hyltenstam – Milani 2003: 4). Ez
az elnevezés valószínűleg az ónorvég kven szóra megy vissza, mely a germán
*hwain ’alacsonyan fekvő nedves terület’ jelentésű szóhoz kapcsolható (Sö-
derholm 1996: 230), de a szó pontos etimológiája a hangváltozás jellege mi-
att nincs tisztázva (Lane 2011: 63).

A kvääni ~ kväänä ~ kvääna alakváltozatok feltehetően ennek az ónorvég
kven-nek az átvételei. A kven elnevezés azonban a norvégizáció idején gú-
nyos, pejoratív jelentést kapott, míg a kvääni-re ez nem volt jellemző, hasz-
nálatát ezért is támogatták sokan. Ez azonban a szókezdő mássalhangzó-tor-
lódás miatt idegen a nyelv szerkezetétől, a kv- hangkapcsolat ugyanis jórészt
jövevényszavakban használatos, másrészt pedig nem „népnévszerű”: a kvén
ruottalaiset, ruijalaiset, norjalaiset, saamelaiset, lappalaiset, suomalaiset
mellé nem tudunk *kväänilaiset nevet állítani.

A szóbeli névhasználati hagyományt alapul véve Söderholm végül a kai-
nun kieli és a kainulainen népnév mellett teszi le a voksát. A kainulainen bár
forrásokban nem szerepel, de szóban sokkal régebb óta használatos, mint a
norvég eredetű kven. Andreassen nyelvi adatok alapján bizonyította be, hogy
ez a népnév ismert és hosszú időn át használatos volt Porsankiban (2007), de
a kven hatására kiesett a köztudatból, mára pedig már csak a legidősebbek
között él.

A kainu nyelv és népnév mellett szól, hogy ezt használva valójában a nép
ősi elnevezését hozzák vissza, és az is, hogy a nép már meglévő intézményei-
nek nevében is ez szerepel, illetve a tananyagok és tankönyvek is ezt hasz-
nálják, de „hivatalossá” az endoníma a Kainun kielen grammatikkiban való
használat miatt vál(hat). Tény, hogy a megnevezések ma is mutatnak ingado-
zásokat, de ez más nyelv esetében is előfordul, pl. a norvég nyelvnek is két
elnevezése van a kvénben (ruija és norja) (Söderholm 2014: 17–21).

A kvén grammatika szerzője nagy figyelmet fordított a nyelvjárási kü-
lönbségek bemutatására is. Szemlélete megengedő, néhol akár három külön-
böző elfogadható szerkezetet és alakot is megad, mivel azonban a kvén

                                               
14 http://www.kvenskinstitutt.no/eget-sprakarbeid/et-nytt-skriftsprak-blir-til/kainun-
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nyelvjárások lényegesen nem különböznek egymástól (vö. Lindgren 1990),
leggyakrabban csak egy, vagy maximum két alakváltozatot szerepeltet.

A kötet tananyagként szolgálhat a jövőbeli nyelvtanulók számára, hasz-
nálható lesz oktatási segédkönyvként tankönyvek (pl. az Agnes Eriksen ké-
szítette 3-4., és 5-6. osztályosok számára, norvég közvetítő nyelven írt tan-
könyvsorozat)15 mellett is, a kutatók számára pedig alapvető forrás, hiszen
hasonlóan részletes leírás egyetlen finnhez közeli nyelvről (likikieli) sem ké-
szült még. Sőt, a szerző vágya szerint akár a közeli rokon nyelvek beszélőit
inspirálhatja is hasonlóan nagyszabású munka létrehozására.16

Söderholm nyelvtanának részletes ismertetést ld. jelen kötet 319–323. ol-
dalain.

6. Összegzés

A kvének önképe 1850 előtt stabil alapokon állt, ám az asszimilációs tö-
rekvések erőteljesen rombolták. Identitásuk legfontosabb eleme még az
1980-as években is elsősorban az életmódjukhoz kapcsolódott: közismert
volt erdőkhöz kötődő munkájuk, kapcsolódásuk a finn eredethez és hagyo-
mányokhoz, illetve szigorú munkamoráljuk (Saressalo 1996: 226–251).

A hangsúlyok azonban az elmúlt évtizedekben jelentősen megváltoztak.
Számos új identitáselem is megjelent (pl. csoportjelölő önelnevezés, kulturá-
lis rendezvények és intézmények, néphagyományok és egyéb kulturális ele-
mek, pl. helytörténeti múzeum és népviselet), melyek közül fontossága miatt
egyértelműen kiemelkedik az önálló anyanyelv. A saját nyelvű kommuniká-
ció még a többi tényező hiányában is évtizedeken át fenntartotta körükben a
„nem norvég” csoporttudatot, bár ez a fajta identitáskonstruálás ezekben az
időkben még nem volt sem tudatos, sem pedig irányított (uo.).

A revitalizáció során az identitásnak azt az elemét próbálják – immár tu-
datosan és célirányosan – kiemelni, ami alapján csoportjuk mind a norvégtól
és a számitól, mind pedig a finntől könnyen elkülöníthető. A korábbi idősza-
koktól eltérően azért éppen a nyelv vált központi identitásképző elemmé,
mert ez annak más csoportok által is legegyszerűbben körülírható, megköze-
líthető eleme, a különálló nyelv – önálló népcsoport megfelelésnek pedig ki-
tűnő jelképévé vált a nyelv első teljes leírását jelentő grammatika.

                                               
15 http://www.kvenskinstitutt.no/virksomhet/mean-krampuohi-butikk/
16 http://www.kvenskinstitutt.no/2014/12/kainun-kielen-grammatikki-kielen-
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*
On the new steps of the Kven revitalisation

The situation of the the Kvens (Finnish origin population of North Nor-
way) is very little known, because, due to the assimilation policy practised by
the Norwegian government, respectively, they have been considered as non-
existing minorities up to the near past.

In this study I would like to present some of the most important factors
(politicial and linguistic changes) which have influenced the development of
the Kven minority identity and the rise of the status of their language and
identity. Number of significant and positive changes have happened in the
past few decades of Kven revitalisation, but despite all this the language is
still endangered and its survival cannot be considered as warranted.
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