
Hidvégi Zsófia

Az okinawai nyelvészeti kutatások fejlődése

Bevezetés
A Ryūkyū-szigetekről egyre gyakrabban jelennek meg tanulmányok az elmúlt 
időben. A térség ugyan Japánhoz tartozik, de jelentősen eltér mind kulturá-
lisan, mind nyelvi szempontból. A Meiji-kortól a nyugati nyelvészet is utat 
talált magának a szigetország felfedezéséhez, ez a folyamat pedig igen sokszínű 
szakirodalmat eredményezett. Fontos azonban, hogy a megjelent műveket 
saját koruk és szellemi hátterük ismeretében elemezzük. Jelen tanulmány 
célja az általam feldolgozott modern szakirodalom kritikai vizsgálata.1 2011 
óta foglalkozom a szigetek nyelvváltozataival, és kutatásom középpontjában 
a szociolingvisztikai háttér és a veszélyeztetett státusz áll. Fontosnak tartom 
azonban, hogy a terület nyelvváltozatainak felépítésével, történetével is meg-
ismerkedjen az, aki pontosabb képet szeretne alkotni a ryūkyūi/okinawai2 
nyelvváltozatok jelenlegi helyzetéről. A lista a dolgozat keretei miatt viszont 
csak tájékoztató jellegű, és korántsem teljes, csupán a vizsgálat kiindulópont-
jaira szeretne rávilágítani.

A ryūkyūi nyelvek állapota
Az ryūkyūi nyelvváltozatokat hivatalosan a japán nyelv dialektusainak tekin-
tik.3 A japán kormány a japánon kívül egyedül az ainu nyelvet ismeri el mint 
a japán szigeteken honos önálló nyelvet. Hogy egy nyelvváltozat nyelvjárásnak, 
vagy nyelvnek tekintendő, azt inkább annak politikai és kultúrtörténeti háttere 
határozza meg, semmint tényleges nyelvészeti kritériumok.4 Mivel az okina wai 

1 Kutatásomben főként a II. világháború után kiadott szakirodalomra koncentráltam.
2 Dolgozatomban a ryūkyūi és okinawai jelzőket szinonimaként használom.
3 Doi Tomoyoshi, „Okinawa to hōgen”. ōtaka (szerk.): Okinawa wo shiru jiten, Nichigai 

Association Kabushiki Kaisha, Tokió, 2000.
4 Ld.: Cser András, A történeti nyelvészet alapvonalai, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, 

Piliscsaba, 2000.
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nyelvváltozat nehezen, vagy egyáltalán nem érthető egy csak sztenderd ja-
pánul beszélő ember számára, a területen kialakult egy regionális köznyelv, 
melynek alapja a központi shuri dialektus, valamint a beszélők többsége ma is 
különálló nyelveknek tekinti a helyi változatokat, így nyelvészetileg ezek kü-
lön, önálló nyelvnek tekinthetők. Az UNESCO a térségben hat önálló nyelvet 
tart számon (amami, kunigami, okinawai, miyakōi, yaeyamai, és yonaguni),5 
melyeket veszélyeztetettnek, vagy súlyosan veszélyeztetettnek minősítettek.6 
Ezek a ryūkyūi nyelvek a japán nyelv rokonai, és együtt alkotnak egy nyelv-
családot. A nyelvek szétválása a VIII–IX. században kezdődhetett, mikor egy 
jelentősebb déli irányú migrációs hullám után nem volt huzamosabb ideig 
szoros kapcsolat a két nyelvterület között.7

1. kép8

Ugyanakkor a terület nyelve sem egységes. A nyelvi régióba tartozik Kagoshima 
prefektúra déli része (Amami-szigetek), valamint Okinawa prefektúra egész 
területe. A variánsokat két nagyobb alcsoportra lehet osztani: északi (ama-
mi, és okinawai), és déli (miyakōi, yaeyamai, yonaguni) változatokra. Ezek 
a változatok is tovább bonthatók aldialektusokra, és köztük olyan nagy lehet 

5 A variánsokra úgy is hivatkoznak, mint különálló nyelvek, illetve a ryūkyūi nyelv aldialektu-
sai, valamint a yonagunii és yaeyamai változatok különállósága vitatott (Pellard – Shimoji, 
An Introduction to Ryukyuan Languages, ILCAA, Tokió, 2010, 1–4.).

6 http://www.unesco.org/culture/languages-atlas   
7 Pellard – Shimoji, i.m., 3–4.
8 http://www.unesco.org/culture/languages-atlas/index.php
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az eltérés, hogy a kölcsönös érthetőség nem áll fenn.9 Hiába volt politikailag 
egységes a régió a Ryūkyū-Királyság idején, földrajzi okokból a szigetek, sőt 
a dzsungel és a hegyek miatt az egyes falvak is viszonylag keveset érintkeztek 
egymással, így nem teljes a dialektuskontinuum.

Az érthetőség miatt kialakult egy olyan regionális köznyelv (chiiki kyōtsūgo 
地域共通語), melynek alapja nem a japán köznyelv, hanem a shuri dialektus. 
Mivel a királyi udvar Shuriban (ma Naha) volt, ezt tartották a terület politi-
kai, kulturális és nyelvi központjának. Ezt a központi variánst hívják uchinaa 
guchinak ウチナーグチ. 1879 után a szigetekre érkező üzletemberek, katonák, 
valamint a japán nyelvű oktatás, és a főszigeteken tanuló okinawai diákok 
elősegítették, hogy a magasabb nyelvi presztízzsel rendelkező japán nyelvből 
bizonyos elemek beépüljenek. Így jött létre az uchinaa yamatu guchi ウチナー

ヤマトゥグチ, mely először pidzsinként, majd kreol nyelvként működött. Egy 
másik ilyen kevert nyelv, a ton futsūgo トン普通語, amely a miyakōi és a japán 
nyelv keveréke. Pidzsin állapotban a beszélők egynyelvűek voltak (anyanyelvük 
tehát a helyi, vagy a japán nyelv volt), majd ezt követték a kétnyelvű generációk, 
melyek mind a helyi nyelvet, mind az uchinaa yamatu guchit beszélték/értet-
ték. Mára a nyelvváltásnak köszönhetően felnevelkedett egy olyan generáció, 
amely mint anyanyelvet csak a kreol változatot beszéli.10

Ma a rykyūi nyelveknek nincs egynyelvű beszélője, és a kétnyelvűek között 
is csak a hatvan év feletti generáció számít aktív nyelvhasználónak. A hatvan 
évnél fiatalabb középkorú beszélők megértik, de nem használják a nyelvet, 
így a szigetek „tiszta” nyelvei kiszorulnak a családi környezetből is, ennek kö-
vetkeztében a fiatalabb korcsoportok egyáltalán nem, vagy alig érintkeznek 
őseik nyelvváltozatával.  A következő generációknak még kevesebb kapcsolata 
lesz a ryūkyūi nyelvekkel, és ennek az öngerjesztő folyamatnak az eredménye 
a veszélyeztetettségi státusz. 

A nyelvjárás megítélése is segítette a nyelvváltást, és a japán nyelv felé való 
elmozdulást. Japánban, az általános tendenciáktól eltérően, a beszélők nyelvi 
attitűdje (fedett/bújtatott presztízse) miatt egyes dialektusok erősebben vannak 
jelen, mint azt az standardizációs törekvések indokolnák.11 A rykyūi nyelvekhez 

9 Ld.: W.W. Elmendorf, „Impressions of Ryukyuan–Japanese Diversity”, Anthropological 
Linguistics, VII/3 (1965).

10 Karimata Shigehisa, „Ton fuctsūgo – uchinaa yamatu guchi kureoru ka”, Bulletin of the Institute 
of Ryukyuan Culture, XXX (2008), 58–59.

11 Ld. Miyake Yoshimi, „A Dialect in the Face of the Standard, a Japanese Case Study”, Historical 
Linguistics. XXI/1. (1995), 217–225.



54 Hidvégi Zsófia

azonban erősebben társult egy negatív sztereotípia.12 Ennek oka többek között 
a térség gazdasági háttere: a gazdaság nagyban függ a tokiói pénzalapoktól, és 
a régió országos viszonylatban sem a mezőgazdaságban sem az iparban nem 
termel kiemelkedően. A fő bevételi forrás a turizmus, melyet kiegészítenek az 
amerikai katonai bázisok jelenlétéből befolyó összegek. A gazdasági mutatók 
így is alacsonyabbak, mint a főszigeteken, így a kevésbé fejlett vidékekhez so-
rolják. Másik oka a negatív attitűdnek a második világháború előtti erőszakos 
(nyelvi) asszimilációs tevékenységek. Az 1879 után szervezett hivatali rendszer 
tisztviselői a japán főszigetekről származtak.  Mivel a társadalom magas rangú 
vezetői a kyōtsūgót 共通語 használták, ezért a rykyūiak is ezt használták hiva-
talos nyelvként. Bár a japán nyelvjárások döntő többségétől eltérően megvolt 
a saját tiszteleti nyelvük (keigo 敬語), a japán nyelv kiszorította használati 
környezetéből, és emiatt idővel eltűnt.13 Az asszimilációt elősegítette a japán 
nyelvű oktatás, melynek keretében megpróbálták teljesen kiszorítani a helyi 
nyelvváltozatokat.14 A nyelvi korlátozás csúcspontja a helyi nyelv (ideiglenes) 
betiltása volt.15 A rendeletet elsősorban nem nyelvtervezési okokból hozták. 
A második világháború idején a rendkívüli körülmények miatt minden gyanús 
tényezőt korlátozni akartak. Egy, a japán tisztek által érthetetlen nyelven be-
szélő egyén lehetséges veszélyforrást jelentett. A büntetések pedig pszichésen 
nyomot hagyhattak a helyi nyelvhez való hozzáállásban.

A negatív megítélés megmutatkozik a szigeteken kívüli nyelvhasználatban is. 
A fő szigeteken a nagyobb városokban okinawai negyedek épültek az odaköltö-
ző okinawaiaknak, így létesítve egy szűkebb környezetet, mely teret nyújthatna 
a sajátnyelvhasználatra. Személyes beszélgetések alapján viszont azt szűrtem 
le, hogy az azonnyelvi csoport együttélése nem vonja maga után feltétlenül 
az okinawai kevert nyelvváltozat bármely formáját. Több, a főszigeten tanuló 
egyetemista beszámolt arról, hogy okinawai társaikkal az uchinaa yamatu gu-
chit használják. Sőt a tanáraiktól is gyakran lehetett arról hallani, hogy sokszor 
nem értik, amit a diákok mondanak, mert a „dialektusban” beszélnek, melyet 
12 A nyelvjárásoknál nem ritka, hogy a beszélők elmaradottabbnak, műveletlenebbnek tartják, 

mint a központi (Japán esetében a tokiói) dialektust. (Ld.: Sanada – Long, Sakai gengogaku 
Zusú, Akiyama shoten, Tokió, 1997.)

13 Viszont Pellardnak és Shimojinak (2010) sikerült lejegyeznie több nyelvváltozat tiszteleti 
nyelvének lexikai és partikula változatait.

14 Egy eszköz erre a hōgen fuda 方言札, a „nyelvjárás tábla” volt, melyet annak a tanulónak 
akasztottak a nyakába, aki a helyi nyelvváltozatot használta. Továbbadhatta a táblát a következő 
diáknak, aki hibát vétett, és a nap végén csak a tábla legutolsó birtokosát szidták le (Noguchi 
– Fotos, Studies in Japanese Bilingualism, Multilingual Matters, Clevedon, 2001, 72.).

15 Tanji Miyume, Myth, Protest and Struggle in Okinawa, Routledge, Abington, 2007, 40.
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szóvá is tesznek nekik. Észrevételem szerint a negatív külső hozzáállás miatt 
sokan fokozatosan teljesen nyelvet váltanak, ami a felsőbb évesek körében 
abban is megnyilvánulhat, hogy az idősebb okinavai diákokkal csak a japán 
köznyelvet használva kommunikálnak. Ennek egyik ellentéte az okinawai stí-
lusú vendéglátóhelyek, ahol – hogy a furusato érzést növeljék, az otthoni nyelv 
használata szinte kötelező, sőt gyakori beszédtéma is.

Mindezek eredményeképpen a Rjykyūi nyelvek egyre inkább kiszorultak, és 
helyükbe a kreol változat lépett. Ezt felfoghatjuk átmeneti státusznak a japán 
nyelvbe való asszimilációban, mégsem valószínű a nyelvek teljesen elvesztik te-
rületi jellegüket, hisz a nyelvi változások mindig a sokszínűség felé haladnak.16 

A nyugati-nyelvészeti kutatások kezdete
A Ryūkyū-szigetek átfogó, tudományos vizsgálatát már a Meiji-korban (明治

時代 1868–1912) elkezdték (Chamberlain, Hearn, Iha, Yanagita, Origuchi). 
Ennek hátterében többek között ugyanazok az eszmehullámok állnak, melyek 
hatására az európai nyelvészeti kutatások is fellendültek a XVII. században. 
A nacionalizmus és a nemzet államok létrejötte magával vonta a nyelvek tü-
zetesebb szakmai vizsgálatát, a nyelvcsaládok felállítását, és saját történetük 
kutatását. Ez a folyamat Japánban is lejátszódott. Az ország megnyitásával 
a nyugati tudományok is utat találtak maguknak a szigetekre, melyeket nem-
csak a külföldi tudósok alkalmazhattak az új birodalom feltárására. 

Különös helyzetben voltak a Rjyūkyū-szigetek, hisz helyet kellett találniuk ma-
guknak az ország újdonsült részeként. Ennek kapcsán élénk, főleg néprajzi kuta-
tásokba kezdtek. 1903-ban Oszakában megnyitottak egy kiállítást, ahol a ryūkyū 
kultúra is bemutatásra került (Jinruikan Jiken 人類館事件).17 Yanagita Kunio  
柳田國男 volt az egyik első tudós, aki néprajzi kutatásai során felfedezte a szoros 
kapcsolatot a ryūkyū és a japán kultúra között, és kidolgozta azon elméletét, mely 
szerint a japánok délről származnak és vándorlásuk során a Ryūkyū-szigeteket is 
érintették. Yanagita részben néprajzi eredményeire támaszkodva, részben a régi 
japán és a ryūkyūi nyelvek hasonlóságára alapozva, megfogalmazta tételét, mely 
szerint a főszigetek nyelve a déli szigetek nyelvéből fejlődött ki; és az előbbi elszi-
geteltsége révén, megtartotta archaizáló jellegét.18 Yanagita tanítvá nya, Origuchi 

16 Ld.: Cser, i.m.
17  Incidens az antropológia teremben: a ryūkyūiakat és az ainukat úgy mutatták be, mint a japánok 

elmaradott „testvéreit”.
18 Yanagita Kunio, Kaijō no michi, Iwanami shoten, Tokió, 1989. Heinrich – Miyara – Shimoji (szerk.): 

Handbook of the Ryukyuan Languages, Walter de Gruyter GmbH & Co KG., 2015 (e-book).
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Shinobu 降口信夫 foly tatta az el mélet finomítását, de Yanagita érvelését ma már 
nem fogadhatjuk el, mert a kulturális azonosság, vagy egyező jellemvonások 
nem vonnak maguk után nyelvrokonságot.

Nem Yanagita volt az egyetlen, aki ilyen korán észrevette a kapcsolatot a két 
nyelv között. Basil Hall Chamberlain (1850–1935), a Tokiói Császári Egyetem 
professzora is foglalkozott a terület nyelveivel. A nyugati kutatók számára Japán 
az ismeretlen és egzotikus felfedezésre váró országok egyike volt. A Meiji-kori 
kormány pedig szívesen fogadta őket, hogy segítsék az ország felzárkózását. 
Chamberlain a japán nyelv mellett az ainu és a ryūkyūi  nyelveket is meg-
vizsgálta. Elmélete szerint a japán és a ryūkyūi19 párhuzamosan fejlődött, és 
mindkét nyelvnek egy előző archaikus állapotát adta meg mint közeli rokon 
nyelveket, melyek egy közös ősre vezethetőek vissza.20

Nyelv és nyelvjárás
Japán „homogén nemzet, homogén nyelv” politikája nyomot hagyott a ryū-
kyūi nyelvi presztízsén. Kérdés, hogy ez a szakirodalomban is megjelenik-e. 
Milyen eredményre jutunk, ha a japán nyelvi kérdésben pártatlan szempontok 
alapján elemezzük a terület nyelveit.

Kiss Jenő három kritériumot ad meg, melyek alapján eldönthetjük, hogy 
különálló nyelvről vagy nyelvjárásról van szó. Az első a lingvisztikai hasonlóság 
vagy különbség, tehát az, hogy a különböző nyelvváltozatok beszélői közötti 
kommunikáció mennyire problémamentes, ha mindenki a saját nyelvváltozatát 
használja. A második, hogy a kérdéses nyelvváltozat területén használnak-e 
azonnyelvi köznyelvet. Ezt nevezzük föléboltozódásnak. A harmadik kritérium 
pedig a beszélői vélekedés, vagyis, hogy a beszélő maga hogyan vélekedik saját 
nyelvváltozatának hovatartozásáról (nyelvi attitűd).21

1. Nyelvi hasonlóság: Ha valaki tisztán beszélné a Ryūkyū-szigetek valamelyik 
nyelvváltozatát, akkor egy, csak a japán köznyelvet beszélő lakos nem értené 
meg. Sőt, a különböző szigetek aldialektusai között is olyan nagy eltérések le-
hetnek, hogy azok egy nagyobb nyelvjáráscsoporton belül is megnehezíthetik 
a kommunikációt. 

2. Föléboltozódás: A fent említett nyelvi különbségek miatt van szükség 
egy köznyelvre. A szigeteken ma egy olyan regionális köznyelvet használnak, 

19 Chamberlain nyelvhasználatában: luchuui.(B. H. Chamberlain, „The Luchuu Islands and 
Their Inhabitants – I. Introductory Remarks”, The Geographic Journal, V/4 (1985), 289–319.)

20 Heinrich – Miyara – Shimoji (szerk.), i.m.
21 Kiss Jenő (szerk.), A magyar dialektológia, Osiris Kiadó, Budapest, 2003, 34.



57Az okinawai nyelvészeti kutatások fejlődése

amely az eredeti ryūkyūi szavak, kifejezések és a japán nyelvrendszer keveré-
ke. Ennek alapja a régi okinawai köznyelv (Shuri-Naha dialektus), ami csak 
szubsztrátumként jelenik meg. 

3. Nyelvi attitűd: A ryūkyūiak többsége ma különálló kultúraként gondol 
a szigetvilágra, és saját nyelvét is elválasztja a japán nyelvtől, ugyanakkor ezzel 
együtt Japán szerves részének tekintik magukat. Takara Ben egyik cikkében 
történelmi szempontból elemezte a volt Ryūkyūi Királyság lakosainak Japánhoz 
való hozzáállását. Eszerint a ryūkyūiak a szigetek Japánhoz való csatolása után 
(1879) elfogadták az asszimilációs törekvéseket, és maguk is a Japán Birodalom 
részévé szerettek volna válni. Az amerikai fennhatóság megszűnésekor viszont 
egyre erősödött az a nézet, hogy a szigetek önálló kultúrát képviselnek, és nem 
tartoznak Japánhoz. Mára a radikális szeparatista vélemények szinte eltűntek, 
de az okinawaiak újra felfedezték kultúrájuk, és nyelvük egyediségét.22 

A fent felsorolt pontok alapján szakmai szemszögből a ryūkyūi nyelvek ön-
álló nyelvnek tekinthetők. Ennek ellenére az általános művek, melyek a japán 
egész nyelvi helyzetéről igyekeznek átfogó képet adni, nyelvjárásként jelölik.23 
A nyelv–nyelvjárás vitát nemigen említik,a ryūkyūi nyelvek legfeljebb külön 
alfejezetet kapnak nyelvi sajátosságuk miatt. Ennek egyik oka épp az áttekintő 
jellegükből fakad. Az ilyen művekben nincs lehetőség arra, hogy a témát kel-
lően bemutathassák, hisz ezek csak az első lépések a nyelvészeti specializáció 
folyamatában. A másik ok, amely miatt elsiklanak az önálló nyelvi mivolt felett, 
hogy ez korántsem egyértelmű és köztudott az általános nyelvészetben. Tōjō 
például témaspecifikus esszéiben is vitatja a különálló státuszt.24

A „nyelv” vagy a „nyelvjárás” terminus annyiban mérvadó – politikai és 
ideológiai szempontoktól eltekintve –, hogy a helyi nyelvváltozatok nyelvi 
presztízsének megerősítését segíthetné az önálló nyelv státusza. A nyelvi revi-
talizációs törekvéseknek is nagyobb súlyt adna, és a nyelvjárás címhez kapcsolt 
negatív sztereotípiák és konnotációk (rossz, hibás, másodrendű) is enyhülhet-
nének a beszélők szemében.

22 Takara Ben, „On Reclaiming a Ryukyuan Culture”, Connect, X/4 (2007), 14–18.
23 Tōjō Misao, Dai nihon hōgen chizu, Ikuei Shoin, Tokió, 1927; Takeshi – Masanobu –Munemasa 

(szerk.), Nihongo no gengogaku VI., Hōgen, Taishukan shoten, Tokió, 1978; Natsuko Tsujimura: 
An Introduction to Japanese Linguistics, Blackwell Publishing, Oxford, 2007; és Yoko Hasegawa, 
Japanese – A linguistic Introduction, Cambridge University Press, Cambridge, 2015.

24 Doi, i.m. 364–367.
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A nyelvészeti kutatások reneszánsza, az amerikai adminisztratív 
felügyelet
1945-től Japán az Egyesül Államok adminisztratív felügyelete alatt működött. 
A San-Fransisco-i békeszerződéssel (1951) lazultak a feltételek, de Okinawán 
egészen 1972-ig megmaradt az amerikai kontroll. Hogy a helyiek és az ide-
gen katonai egységek közti kapcsolat zökkenőmentes legyen, az amerikai 
kormány támogatta az okinawai témájú kutatásokat. Matsui ezt az időszakot 
az okinawai tudományok fénykoraként említi.25 Tény, hogy fellendült a szi-
getek tudományos feltárása (főleg természet- és társadalomtudományi terü-
leteken), de a nyelvészeti munka még gyerekcipőben járt: egy amerikai tiszt, 
W.W. Elmendorf a Languages of the World című tudományos folyóirat egyik 
1965-ös, az okinawai nyelvjárást bemutató cikkéhez kért helyesbítést (bár maga 
a cikk az Anthropological Linguistics folyóiratban jelent meg), mondván, hogy 
tapasztalatai alapján a nyelvjárás közel sem egységes.26

1972-ben Okinawa prefektúra visszakerült a japán közigazgatási rendszerbe, 
és felszínre kerültek a ryūkyūi identitással kapcsolatos kérdések, aminek szerves 
velejárója volt a nyelvi hovatartozás tisztázása, valamint a nyelvváltozat gon-
dozása is. Ekkor lendült fel igazán a terület nyelvészeti feltárása. A kutatások 
főleg a szociolingvisztika és a nyelvészeti antropológia területén mozogtak, 
valamint igen specifikus témákat választottak.27 Az eddigi legátfogóbb szak-
irodalmi munka, mely a terület összes nagy nyelvére kitér, és strukturális és 
generatív szemszögből is megvizsgálja azokat, Thomas Pellard és  Shimoji 
Michinori An Introduction to Ryukyuan Languages című műve. Ezen kívül 
több nyelv- és nyelvjárás-specifikus cikk is megjelent.

A nyelvváltással, és a veszélyeztetett nyelvi státusszal is csak nemrég kezd-
tek el foglalkozni globálisan a kutatók. Ennek oka, hogy az 1980-as években 
kezdték el a téma tüzetesebb vizsgálatát Joshua Fishman nyomán. Ennek 
eredményeképpen – az UNESCO kezdeményezésére – az ICHEL28 társaság 
összeállította „a veszélyeztetett nyelvek vöröskönyvét”, melynek adatait egy 
nyelvi atlaszban adták ki. Az atlaszon folyamatosan dolgoznak, mára már 

25 Matsui Takeshi, „Research on the Ryukyus: Progress and Problems”, Current Anthropology, 
XXVII/4 (1987), 94.

26 Elmendorf, i.m., 2.
27 Matsui, i.m., 95.
28 International Clearing House for Endangered Languages: Tokiói Egyetem Kultúraközi 

Tanulmányok Intézetében működő Ázsiai és Csendes-Óceáni Nyelvészeti Tanszékhez tartozó 
társaság.
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2471 nyelvet regisztráltak, és rendszeresen pontosítják a már meglévő adatokat. 
A nyelvi változások gyorsasága, valamint az észlelt problémák száma miatt is 
a hagyományos könyvkiadás mellett egy gyorsabban frissíthető online felületet 
is létrehoztak. 29  A folyamatos munkát jól mutatja, hogy 2012-ig még csak öt 
ryūkyūi nyelv szerepelt a veszélyeztetett listán, míg mára az okinawai nyelv 
kettéválásával hat nyelvet jelez a térkép a térségben. A veszélyeztetett státusz 
szociolingvisztikai kutatásával jelenleg Patrich Heinrich, és Ishida Masahide 
石原昌英 foglalkozik behatóbban.

A tudományos fellendülés a szakmai hátteret összefogó szervezetek meg-
jelenése is mutatja. Specifikusan a szigetekkel foglalkozó intézetek a 2008-ban 
alapított Okinawai Tanulmányok Központja (Center for Okinawan Studies) 
a Hawaii Egyetemen, és a Ryūkyūi Egyetemen létrehozott Nemzetközi Okinawai 
Kutatói Intézet (Kokusai Okinawa Kenkyūsho 国際沖縄研究所). A két intéz-
mény specifikusan foglalkozik a régióval, de munkájuk nem korlátozódik 
kizárólag a nyelvészeti kérdésekre. 

A tudományos intézeteken kívül is léteznek olyan egyesületek, melyek 
a ryū kyūi nyelvekhez kapcsolódnak. Az Okinawa Bunka Kyōkai (沖縄文化協

会 – Okinawai Kultúra Társaság) és az Okinawa Fukyū Kyōgikai (沖縄語普及協

議会 – Okinawai Nyelvterjesztő Egyesület) célja a korlátozott kommunikációs 
érvényesség kitágítása, valamint a nyelvhasználat kiterjesztése fiatalabb gene-
rációkra. Az utóbbi társaság jelenteti meg az Okinawa Hōgen Shinbun című 
folyóiratot (沖縄方言新聞 – Okinawa Nyelvjárás Újság), segédkezik a ryūkyūi 
nyelvek oktatásában, és a szónokversenyek megszervezésében.

Összegzés
Elmondható tehát, hogy az elmúlt másfél évszázad során igen sokszínű szakiro-
dalom halmozódott fel.  A 2000-es évekig inkább az átfogó, nyelvészeti művek 
és a nyelveredet-kutatások voltak jellemzők, viszont a veszélyeztetett státusz 
megjelenésével nagyobb figyelmet fordítanak a kisebb nyelvi változatokra is. 
A téma újdonságát mutatja, hogy szakmailag sem „köztudomású” a ryūkyūi 
nyelvek önálló nyelvi helyzete és még a közelmúltban megjelent kötetekben 
is nyelvjárásként hivatkoznak rájuk, pedig a nyelvi presztízs visszaállítását, és 
ezzel együtt a nyelvváltás folyamatának megfordítását is segítené az önálló 
nyelvi státusz.

Ugyan a kihalás veszélyezteti a nyelveket, szakmai szempontból megkezdő-
dött a nyelvmentés. A nyelvváltás folyamatának gyorsasága miatt egyre több 
29 http://www.unesco.org/culture/languages-atlas/
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specifikus szinkron és diakrón nyelvészeti tanulmány jelenik meg, melyek 
értékes forrásai a nyelvváltozatoknak.

Mindegyik mű értékes a maga nemében, azonban feldolgozásuk során tisztá-
ban kell lenni azzal, hogy mikor és milyen hatások közepette keletkeztek. Ennek 
ismeretben alkothatunk ténylegesen valós képet vizsgálatunk tárgyáról.
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