Horváth Csilla
Kutatási terv
1. Bevezetés
Jelen kutatási terv az MTA Nyelvtudományi Intézet Finnugor és Nyelvtörténeti
Osztály Finnugor Kutatócsoportja által tudományos kutató munkakör betöltésére kiírt
pályázatra benyújtott pályázati anyag része.
2. A kutatandó téma jelentısége
2.1 A veszélyeztetett ıshonos nyelvek kutatásának jelentısége
A veszélyeztetett ıshonos kisebbségi nyelvek vizsgálata a legaktuálisabb nyelvészeti
kutatások egyike, monográfiák (pl. Grenoble–Whaley 1998, Campbell 2012) mellett jelentıs
támogatásban részesülı kutatási programok célozzák a terület minél teljesebb feltárását. A
veszélyeztetett nyelvek vizsgálatán belül a még nem dokumentált nyelvek grammatikai leírása
mellett különösen hangsúlyos kutatási alterületként jelenik meg a már részben dokumentált
nyelvek nyelvváltozatainak, a nyelvcserének, az ezzel párhuzamosan általában jelentkezı
nyelvi revitalizációs törekvéseknek (Bartha 1999: 130) vizsgálata, valamint e tendenciák
eredményeként létrejövı új nyelvváltozatok leírása, elemzése. Míg számos esetleírás ismert a
világ legkülönfélébb pontjáról (pl. Olthuis et al. 2013, McCarty 2012), addig a Szibériában
beszélt ıshonos kisebbségi nyelvekrıl alig (pl. Kasten–de Graaf 2013) tesz említést a
nemzetközi szakirodalom.
2.2 Az urbanizáció által az ıshonos kisebbségi nyelvekre gyakorolt hatások kutatásának
jelentısége
A hagyományos életmód feladása és a városba költözés egészen annak a közelmúltban
történt általánossá válásáig a kulturális asszimiláció és a nyelvcsere szinonimája volt. Ezért a
nyelvészeti terepmunkát végzık a nehezebben megközelíthetı, így nyelvi és kulturális
kapcsolatok hatásának kevésbé kitett adatközlıkkel történı együttmőködést preferálták, a
városokban élı beszélık, az ı nyelvhasználatuk, a városi élet során létrehozott nyelvi
változatok nem képezték tudományos érdeklıdés tárgyát.
Az urbanizáció ıshonos kisebbségek nyelvére gyakorolt hatásának vizsgálata a
legújabb kutatási területek közé tartozik. Bár egyes ıshonos népek nyelvi revitalizációját leíró
esettanulmányok rendszerint kitérnek a városnak a revitalizációban játszott (pozitív vagy
negatív) szerepére, monográfia vagy tanulmánykötet a témában eddig nem készült.
2.3 Szibériai ıshonos nyelvek kutatásának jelentısége
A szibériai ıshonos kisebbségi nyelvi helyzet ismertetése hiányzik úgy a nyelvcsere,
mint a nyelvi revitalizáció szociolingvisztikai szakirodalmából. Ez a hiány különösen
szembetőnı azért, mert világszerte kiemelkedı figyelem fordult az északi, arktikus területen
beszélt nyelvek felé (pl. Fortescue 1984, Collis 1990), a terület átfogó képének
megrajzolásából tulajdonképpen csak a meglehetısen nagy diverzitást felmutató szibériai,
különösen a nyugat-szibériai nyelvek grammatikai és szociolingvisztikai leírása hiányzik.
Ezzel a hiánnyal indokolom azt a választásomat, hogy a nyelvcserének a szibériai nyelvekben
zajló vizsgálatára egy északnyugat-szibériai nyelv, a manysi (egy, az uráli nyelvcsalád obiugor ágához tartozó) nyelv jelenlegi helyzetének leírását célzó kutatási tervvel pályázom.
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A szibériai nyelvek revitalizációs törekvéseit vizsgáló elızetes kutatásaim alapján
megállapítható, hogy a manysi nyelvet sem gazdasági jelentısége, sem beszélıinek
(esetlegesen) nagy száma nem predesztinálta arra, hogy a szibériai népek közül jelenleg
egyedülállónak látszó nyelvhasználati színtereket, intézményrendszert hozzon létre. Az alulról
jövı kezdeményezés hatására mőködésbe lépı nyelvi revitalizációs tendenciák, valamint azok
nyelvre gyakorolt hatása így tisztábban megfigyelhetı. A manysi közösség és a manysi nyelv
beszélıi körében hosszabb ideje, rendszeresen végzek terepmunkát, ezért jelen kutatási
tervem teljesítését a manysik körében a múlt század történelmi eseményei hatására kialakult
nagyfokú zárkózottság sem akadályozza.
3. A manysi nyelv szociolingvisztikai háttérének vizsgálata
3.1 Demográfiai adatok
A 2010-es összoroszországi népszámlálás adatai szerint az Oroszországi Föderációban
12 262 fı vallotta magát manysi nemzetiségőnek, 938 fı pedig a manysi nyelv beszélıjének.
A 2002-es adatok alapján – manysi 11 432 fı, manysiul beszélt 2746 fı (Sipıcz 2005: 23-24)
– megállapítható, hogy tovább erısödik az a tendencia, melyre a beszélık számának radikális
csökkenése jellemzı, ugyanakkor lassan, de folyamatosan nı a nemzetiség lélekszáma.
A manysik legnagyobb része, 10 977 fı az ı nevüket is viselı nyugat-szibériai HantiManysi Autonóm Körzet – Jugra területén él, a csoport további tagjai pedig a szomszédos
közigazgatási körzetekben: további 637 fı a Tyumenyi Terület más részein, mindössze 251 fı
lakik a Szverdlovszki Területen, 8 fı pedig a Komi Köztársaságban.
A manysi nyelvnek eredetileg négy nyelvjárása volt. A déli manysi dialektus kihalását
az 1950-es évekre, a nyugati manysiét valamivel késıbbre valószínősítik. A keleti manysi
dialektus állapotáról bizonytalan információk állnak rendelkezésre, ugyan terepmunkások
több alkalommal jelentettek elszigetelt beszélıket (pl. Fejes 2010), a kutatók többsége
csaknem kihaltnak tekinti ezt a nyelvváltozatot is. A manysi nyelv beszélıi így szinte kivétel
nélkül az északi dialektust beszélik, ez a dialektus szolgál az irodalmi nyelv alapjául is.
3.2 Kétnyelvőség
A nyelvcsere folyamatának vizsgálatához elsı lépésként a lehetı legpontosabban fel
kell térképezni a városi manysi beszélıi közösség méretét és szerkezetét. A manysi beszélık
között napjainkra teljesen általánossá vált a kétnyelvőség. A népszámlálási adatok között
utoljára 2002-ben szerepelt külön kérdésként az orosz nyelv ismerete, ekkor a 11 432
manysiból saját bevallása szerint 11 332 fı beszélte az orosz nyelvet (Sipıcz 2005: 24),
vagyis manysi egynyelvő beszélıi csoport létezésével gyakorlatilag nem számolhatunk. A
manysi-orosz kétnyelvő beszélıi közösséget a szakirodalom (Pusztay 2006: 151) és a
megfigyelések szerint jellemzıen olyan középkorú manysik alkotják, akik faluban vagy annál
kisebb településen éltek, és manysi egynyelvő családban, többségében manysi egynyelvő
közösségben nıttek fel. Ezek a manysi beszélık iskolaköteles korukban kerültek rendszeres
kapcsolatba az orosz nyelvvel, elmondásuk szerint iskolás éveikben, a belemerítı
(submersion) oktatási struktúra hatására váltak manysi-orosz kétnyelvő beszélıkké.
Az említett csoporton felül szükséges vizsgálni annak a lehetıségét is, hogy létezik-e,
létrejött-e – akár városokban, akár más településeken – 35 évnél fiatalabb manysi-orosz
kétnyelvő beszélıi csoport. Amennyiben igen, nyelvelsajátítási történetüket és nyelvismeretük
mértékét össze kell vetni a középkorú kétnyelvő beszélıi közösségével. Szükséges vizsgálni
ezen kívül azt is, léteznek-e nem manysi származású manysi-orosz kétnyelvő beszélık. Ilyen
beszélıi csoportról eddig nem érkezett tudósítás, de a manysi beszélıknek otthont adó
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közösségek, települések soknemzetiségő jellege, illetve az interetnikus házasságok manysik
körében tapasztalt magas aránya (bıvebben: Horváth 2010: 5-6, Horváth 2012: 65-66) miatt
nem zárható ki egy ilyen beszélıi csoport létezése.
A manysik körében gyakori volt további két-három nyelv (elsısorban természetesen
az orosz, ezen kívül fıleg a komi és a hanti nyelv) ismerete. Bár tapasztalataim szerint a
kisebbségi nyelvek ismerete az egyre intenzívebbé váló nyelvcserefolyamatok és az orosz
nyelv térhódítása miatt kevésbé jellemzıvé vált, az interetnikus házasságok elterjedésével
ismét nıni kezdett azok száma, akik bevallásuk szerint a házastárs orosztól eltérı anyanyelvét
is beszélik valamilyen mértékben, ezért – lehetıség szerint – kutatni szükséges a
többnyelvőség manysi beszélık körében való elterjedését is.
3.3 Urbanizáció
A manysi nyelv beszélıinek otthont adó Hanti-Manysi Autonóm Körzetben a
közelmúltban ugrásszerően végbement társadalmi és gazdasági változások, különösen a
munkaerıpiac rendszerváltást követı átstrukturálódása, valamint a Körzetben a kıolajkitermelés fellendülésének következében megjelent több tucat nemzetiség hatására általánossá
váló interetnikus családmodell elterjedése a manysi nyelv életére is hatással volt. A jobb
munkalehetıségek és a magasabb életszínvonal miatt a manysi lakosság többsége, köztük a
legaktívabb nyelvhasználók, a manysi-orosz kétnyelvő középkorúak nagy része is városokba
költözött a hagyományos manysi településekrıl. A hagyományos életmóddal való szakítás, a
soknemzetiségő társadalmi közeg, valamint az oroszt családi nyelvként használó
többnemzetiségő családok miatt a generációk közötti nyelvátadás folyamatában törés
következett be, a nyelvhasználati szokások is átalakultak.
Az urbanizációnak mutatkoznak ugyanakkor a nyelvhasználat szempontjából pozitív
hatásai is: a hagyományos nyelvhasználati színterekrıl a leírt folyamatok miatt visszaszoruló
manysi nyelv a városban az infrastrukturális és egyéb lehetıségek hatására eddig ismeretlen
nyelvhasználati színtereket hozott létre, például a manysi nyelvő médiát, illetve manysi
nyelvő internetes tartalmat. A soknemzetiségő városi közeg hatására a manysik identitással és
nyelvvel kapcsolatos attitődjei is változni kezdtek (Horváth 2012: 65), a manysi nyelvet,
annak ismeretét egyre inkább értéknek tekintik, ez pedig erısíti a revitalizációs törekvések
jelentıségét és hatékonyságát.
Az urbanizáció manysi nyelvre és nyelvhasználatra gyakorolt hatását két városban, a
Körzet fıvárosában, Hanti-Manszijszkban (lakossága 80 151 fı, manysi lakosság 785 fı),
valamint a manysik által hagyományosan lakott Urál-vidéken található Szaranpaul városban
(lakossága 4440 fı, manysi lakosság 558 fı) kívánom majd vizsgálni. Mindkét városban
megtalálható jelentısebb számú manysi közösség, valamint mindkét városban mőködnek a
nyelvélénkítés elısegítését célzó intézmények, ilyen módon a nyelvcsere folyamatai mellett a
nyelvi revitalizáció hatásai is megfigyelhetık.
Az adatközlıket elsısorban az említett városban élı középkorú beszélık közül
választom ki, mert valószínősíthetıen ık alkotják az utolsó beszélıi csoportot, akik a nyelvet
hagyományos körülmények között, anyanyelvi környezetben sajátították el, vagyis anyanyelvi
kompetenciával rendelkeznek, ám ezt a tudást gyermekeiknek már nem adták tovább.
Ugyanakkor szintén a középkorú beszélık csoportjába tartoznak azok, akik az említett két
városban a manysi nyelv revitalizációját célzó, a nyelv gyermekkorban történı elsajátítását a
városban lehetıvé tevı oktatási intézményeket hoztak létre, vagyis ez a generáció mind a
nyelvcsere, mind a nyelvi revitalizáció nyelvhasználati változásokat létrehozó folyamatának
irányításában jelentıs szerepet játszik.
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4. A kutatás célja
4.1 Nyelvelsajátítás, oktatás és revitalizáció
A manysiéhoz hasonló alacsony beszélıi számmal rendelkezı nyelv esetében a
nyelvhasználat mellett a nyelvelsajátítás vizsgálata is szükséges a nyelvcsere vagy nyelvi
revitalizáció folyamatainak megértéséhez. A manysi nyelv elsajátítására szolgáló két, egymást
kölcsönösen feltételezı közeg jelenleg a család és az oktatás. A családi nyelvi háttér a 3.2
pontban vázolt feltárása mellett az oktatás szerepét, hatását is alaposan vizsgálni kell.
A nyelvcsere folyamatát, a nyelvi revitalizáció hatékonyságát meghatározóan
befolyásolja a kisebbségi nyelvnek az oktatásban elfoglalt státusa. A nyelvcsere folyamatának
kutatásához ezért elengedhetetlenül szükséges a nyelvoktatással foglalkozó intézmények
módszeres vizsgálata. A manysi nyelv oktatása jelenleg állami és alternatív intézményekben
zajlik, a nyelv tanelemként a Hanti-Manysi Autonóm Körzetben hivatalosan óvodai, általános
iskolai, fıiskolai és egyetemi oktatási programokban szerepel. A Körzet városai közül a
hagyományos manysi területen mőködı egyes általános iskolákban, és a Körzet fıvárosában,
Hanti-Manszijszkban mőködı Pedagógiai Fıiskolán, valamint a Jugor Állami Egyetemen
folyik a manysi nyelv oktatása. A hivatalos oktatási intézmények mellett Szaranpaulban,
valamint Hanti-Manszijszkban egy-egy manysi nyelvő alternatív oktatási intézményrıl van
tudomásunk.
Az említett intézményekben vizsgálom a manysi nyelvet és más manysi vonatkozású
tantárgyat oktató pedagógusokat és a tanórákon résztvevı diákokat (létszám, nem, nyelvi
családi háttér, nyelvhasználati szokások tekintetében) egyaránt. Az etikai szabályok
maximális szem elıtt tartása mellett a lehetı legtöbb tanórán résztvevı megfigyelést kell
végezni, a tanórákat lehetıség szerint elektronikusan is rögzítem. Az oktatásban résztvevık
nyelvhasználati szokásait az önbevalláson alapuló vizsgálat mellett résztvevı megfigyeléssel
is vizsgálom, a diákoktól manysi nyelvő hangzóanyagot veszek fel, félig strukturált interjú
vagy irányított szövegalkotás keretében.
4.2 A nyelvhasználati színterek vizsgálata
A nyelvhasználati szokások közelmúltban végbement átalakulásának részletes
leírásához szükséges alaposan megvizsgálni a nyelv és a nyelvhasználati színterek viszonyát,
vagyis hogy milyen beszélık, milyen feltételek teljesülése esetén, kikkel használják a manysi
nyelvet a különbözı kommunikációs szituációkban.
A nyelvcsere folyamatának eredményeként a manysi nyelv nyelvhasználati színterei
meglehetısen beszőkültek. A manysi nyelvnek hivatalos státusza sosem volt, nem játszik
szerepet a közigazgatásban, gazdaságban, nincs gazdasági jelentısége a munkaerıpiacon.
Informális, félig formális módon van jelen a mikroközösségi diskurzusban: szóban
használatos munkahelyeken, egészségügyi ellátásban, közösségi rendezvényeken. A manysi
nyelv családon belüli használata is visszaszorulóban van, a középkorú beszélık ugyanis a
gyermekeikkel inkább oroszul beszélnek, a manysit csak szüleikkel, idısebb testvéreikkel,
más idısebb rokonukkal történı kommunikáció során használják.
Ugyanakkor ellensúlyozza a hagyományos nyelvi színterek alacsony vitalitását, hogy a
városi környezet hatására új színterek nyíltak meg. A manysi beszélık városba költözésüket
és az internetes lefedettség szélesebb körő elterjedését követıen, más ıshonos veszélyeztetett
nyelvek beszélıihez hasonlóan (pl. Osborn 2010, Paolillo 2007) nyelvhasználati színtérként
azonosították az internetet, ahol a manysi nyelvő tartalom mennyisége folyamatosan
növekszik. Az egyéni felhasználók online jelenléte közvetve a hagyományos nyelvhasználati
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színterek, elsısorban a média használatára is hatással van, azt változatosabb, aktívabb
nyelvhasználatra készteti, valamint nagyobb tömegek számára elérhetıvé teszi.
4.3 Manysi nyelvő adatbázis létrehozása
A megírandó, a manysi nyelv vitalitásának vizsgáló és leíró disszertációm a nyelvcsere
és a nyelvi revitalizáció manysi nyelvben párhuzamosan zajló folyamatának interjúk és
attitődvizsgálatok alapján történı elemzése mellett az eddig ismeretlen, új nyelvváltozatokat
bemutató nyelvi adatbázison fog alapulni. A különbözı nyelvi regiszterek közül manysi
nyelven jelenleg elsısorban negyven-százhúsz évvel ezelıtt győjtött folklórszövegek (pl.
Munkácsi 1892, 1892, 1893, 1896, Ромбандеева 2007), valamint kisebb mennyiségben
szépirodalom (pl. Шесталов 1984) és publicisztika áll rendelkezésre; beszélt nyelvi,
hétköznapi regiszter írásbeli vagy szóbeli adatolására kevés példa található.
A manysi nyelv szinkrón állapotát bemutató tanulmányok (pl. Bíró–Sipıcz 2009)
ennek megfelelıen írásos anyagok, elsısorban sajtótermékekben megjelent manysi nyelvő
szövegek grammatikai elemzésén alapulnak. A modern írásos nyelvi anyag elemzésének
eredményeit mielıbb szóbeli, élınyelvi adatbázis elemzésének eredményeivel kell
kiegészíteni. Ennek megfelelıen a manysi nyelvterületen végzendı terepmunka további célja
a manysi nyelv eddig ismeretlen regisztereibıl származó manysi nyelvő megnyilatkozások
győjtése, valamint egy, a városi beszélıi közösséget reprezentatívan képviselı adatközlıktıl
győjtött köznyelvi hangzóanyag dokumentálása. A győjtött anyagból felépítendı adatbázisban
a hangzóanyag elsısorban spontán megnyilatkozásokat és diskurzusokat fog tartalmazni, míg
az írásos anyag elsısorban (elektronikus és hagyományos) levelezésbıl és más
telekommunikációs szöveges üzenetekbıl fog állni.
Emellett új típusú nyelvi anyagként kell felvenni a vizsgálandó korpuszba a közösségi
portálokon dokumentálható manysi nyelvő megnyilatkozásokat, diskurzusokat. Az ilyen
jellegő szövegek az írásbeli és szóbeli szövegek sajátosságait is magukon viselik, ugyanakkor
természetükbıl adódóan sajátos karakterrel is rendelkeznek, ami a hagyományos írásos vagy
szóbeli anyagokhoz képest komplexebb elemzésüket is lehetıvé teszi. Az anyag jelentıségét
tovább növeli, hogy – szemben a nyomtatott szövegek megjelenését és terjesztését hátráltató
gazdasági és technikai nehézségekkel – mennyisége folyamatosan nı.
Egy ilyen korpusz létrehozása és elemzése egyrészt lehetıséget adna a manysi nyelv új
nyelvhasználati színtereken keletkezett nyelvváltozatainak leírására, valamint a meglevı
grammatikai leírások korszerősítésére.
5. Várt eredmények
A kutatási terv teljesülésének elsıdleges célja A manysi nyelv vitalitásának vizsgálata
munkacímő disszertációm megírásához szükséges kutatómunka és anyaggyőjtés elvégzése. A
kutatni kívánt téma a 2. pontban vázolt jelentıségén kívül az MTA Nyelvtudományi Intézet
Finnugor és Nyelvtörténeti Osztályának Finnugor Kutatócsoportja által kialakított profilba is
illeszkedik.
A kutatási terv kivitelezése során létrejött nyelvi anyag elıremozdítaná a manysi nyelv
grammatikai vizsgálatában eddig példa nélküli kutatásokat, valamint új szociolingvisztikai
területek vizsgálatát is.
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