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A globalizációs folyamatok során egyre több kultúra, és velük együtt egyre 
több nyelv találkozik egymással. A kultúrköri kommunikáció során fontos 
a kölcsönös érthetőség, így megerősödtek az olyan nyelvek, melyek magas 
presztízzsel rendelkeztek, vagy nagyszámú nyelvközösség áll mögöttük. A 
kis nyelvek mindeközben visszaszorulnak, sőt akár ki is halhatnak. Japánban 
jelenleg nyolc ilyen veszélyeztetett nyelvet beszélnek, melyekből hatot a déli 
Okinawa és Kagoshima prefektúrában beszélnek. Ezek alkotják a ryūkyūi1 
nyelvek csoportját. Jelen tanulmány célja, hogy bemutassa a déli nyelvválto-
zatok helyzetét Japánban, különös tekintettel a veszélyeztetett státuszukra 
és a revitalizációs folyamatokra. A cikk keretei nem engedik a revitalizációs 
stratégiák és programok részletes bemutatását, de egy átfogó képet ad a 
különböző civil szervezetek, önkéntesek és szakmai intézetek kapcsolatáról 
és tevékenységéről.

A nyelvváltozatok jelenlegi helyzete

Az ryūkyūi nyelvváltozatokat hivatalosan a japán nyelv dialektusainak 
tekintik. A japán kormány a japánon kívül egyedül az ainu nyelvet ismeri el, 
mint a japán szigeteken honos önálló nyelv. Hogy egy nyelvváltozat nyelv-
járásnak, vagy nyelvnek tekintendő, azt inkább annak politikai és kultúr-
történeti háttere határozza meg, semmint tényleges nyelvészeti kritériu-
mok,2 ám Kiss csupán nyelvészeti szempontból a következő tényezőket 
tekinti mérvadónak: lingvisztikai hasonlóság vagy különbözőség, fölébol-

1 A tanulmányban a japán és a ryūkyūi szavakat angol átírásban tűntetem fel.
2 Cser András (2000), A történeti nyelvészet alapvonalai, Piliscsaba, Pázmány Péter Kato-

likus Egyetem, Piliscsaba.
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tozódás,3 beszélőfi vélekedés.4 Mfivel az okfinawafi nyelvváltozat neThezen, vagy 
egyáltalán nem értThető egy, csak japánul beszélő ember számára, a területen 
kfialakult egy regfionálfis köznyelv, melynek alapja a központfi sThurfi dfialektus, 
valamfint a beszélők többsége ma fis különálló nyelveknek tekfintfi a Thelyfi 
változatokat, így nyelvészetfileg külön, önálló nyelvek. Az UNESCO szerfint 
a térségben That önálló nyelv létezfik: amamfi, kunfigamfi, okfinawafi, mfiyakōfi, 
yaeyamafi, és yonagunfi, melyeket veszélyeztetettnek, vagy súlyosan veszé-
lyeztetettnek mfinősítettek.5 Bár a yonagunfi és a yaeyamafi nyelvek különál-
lósága vfitatott,6 de elmondTható, Thogy a ryūkyūfi nyelvek összessége a japán 
nyelvvel közösen alkot egy nyelvcsaládot.
Azonban a terület nyelve sem egységes. A nyelvfi régfióba tartozfik 
KagosThfima prefektúra délfi része (Amamfi- szfigetek), valamfint Okfinawa 
prefektúra egész területe. A varfiánsokat két nagyobb alcsoportra leThet 
osztanfi: északfi (amamfi, és okfinawafi), és délfi (mfiyakōfi, yaeyamafi, yonagunfi) 
változatokra. Azonban ezek az aldfialektusok fis tovább bontThatóak, és a 
változatok között olyan nagy leThet az eltérés, Thogy a kölcsönös értThetőség 
nem áll fent.7 Hfiába volt polfitfikafilag egységes a régfió a Ryūkyū Kfirályság 
fidején, földrajzfi okokból a szfigetek, sőt a dzsungel és a Thegyek mfiatt az 
egyes falvak fis vfiszonylag keveset érfintkeztek egymással, így nem teljes a 
dfialektuskontfinuum.
Az értThetőség mfiatt kfialakult egy olyan regfionálfis köznyelv (cThfifikfi 
kyōtsūgo ), melynek alapja nem a japán köznyelv, Thanem a sThurfi 
dfialektus. Mfivel a kfirályfi udvar SThurfiban (ma NaTha) volt, ezt tartották 
a terület polfitfikafi, kulturálfis és nyelvfi központjának. Ezt a központfi varfi-
ánst Thívják ucThfinaa gucThfinak ( ). 1879 után a szfigetekre érkező 
üzletemberek, katonák, valamfint a japán nyelvű oktatás, és a főszfigeteken 
tanuló okfinawafi dfiákok elősegítették, Thogy a magasabb nyelvfi presztízs-
zsel rendelkező japán nyelvből bfizonyos elemek beépüljenek. Így jött létre 
az ucThfinaa yamatu gucThfi ( ), mely először pfidzsfinként, 
majd kreol nyelvként működött. A mfiyakōfi nyelvterületen fis létrejött egy, 
a japán köznyelvvel kevert nyelv, a ton futsūgo ( ).   Pfidzsfin álla-

3  A régfióban Thasználatos nyelvváltozat(ok) fölött létezfik-e egy azonnyelvfi köznyelv.
4  Kfiss Jenő (szerk., 2003), Magyar dfialektológfia, Budapest, Osfirfis. 34.
5 Thttp://www.unesco.org/culture/languages-atlas/findex.pThp.
6 Pellard,  Th  omas, SThfimojfi MficThfinorfi (2010), An Introductfion to Ryukyuan Languuages, 
Tok fió, ILCA A. 4.

7  Elmendorf, W. W. (1965), „Impressfions of r yuk yuan-japanese defiversfit y” AntThropologfical 
Lfingufistfics. [7] (3). 1-3.
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potban a beszélők egynyelvűek voltak (anyanyelvük tehát a helyi, vagy a 
japán nyelv volt), majd őket követték a kétnyelvű generációk, mely mind a 
helyi nyelvet, mind az uchinaa yamatu guchit beszélte/értette. Mára a nyelv-
váltásnak köszönhetően felnevelkedett egy olyan generáció, aki mint anya-
nyelvet, csak a kreol változatot vagy a japán köznyelvet beszéli.8

Ma a ryūkyūi nyelveknek nincs egynyelvű beszélője, és a kétnyelvűek 
között is csak a hatvan év feletti generáció számít aktív nyelvhasználónak.9 
A hatvan évnél fi atalabb középkorú beszélők megértik, de nem használják a 
nyelvet, így a szigetek „tiszta” nyelvei kiszorulnak a családi környezetből is, 
ennek következtében a fi atalabb korcsoportok egyáltalán, vagy alig érint-
keznek őseik nyelvváltozatával. Ez családon belül is megnehezíti a generá-
ciók közötti kommunikációt. A következő generációknak még kevesebb 
kapcsolata lesz a ryūkyūi nyelvekkel, és ennek az öngerjesztő folyamatnak 
az eredménye a veszélyeztetettségi státusz.

A nyelvjárás megítélése is segíti a nyelvváltást és a köznyelv felé való 
elmozdulását. Nyelvváltásról beszélünk önálló nyelvek esetében (pl: ryūkyūi 
nyelvek), az eltolódás jelensége pedig kreol nyelvek esetében (pl: uchinaa 
yamato guchi, ton futsūgo) áll fenn. Japánban, az általános tendenciáktól 
eltérően, a beszélők nyelvi attitűdje miatt egyes dialektusok erősebben 
vannak jelen, mint azt az standardizációs törekvések indokolnák. Miyake 
szerint, a történelem során Japán egyes tartományai nagyobb önállósággal 
bírtak.10 Így a helyi dialektusok jobban ellenálltak a nyelvi egységesítésnek 
a beszélők az anyanyelv és a szülőhely iránt való ragaszkodása miatt. Ezt a 
nyelvi attitűdöt hívjuk egy nyelv rejtett vagy bújtatott presztízsének. Fontos 
megjegyezni, hogy ezek mellett Japánban igen erős az uchi-soto jelenség is, 
mely kölcsönösen felerősítheti a nyelvi különbségeket.

Azonban a ryūkyūi nyelvekhez a nyelvi és kulturális asszimiláció során 
társult egy negatív sztereotípia. Általánosan elmondható a nyelvjárások 
esetében nem ritka, hogy a beszélők elmaradottabbnak, műveletlenebbnek 
tartják, mint a központi dialektust (Japán esetében a tokiói változatot).11 
Ennek oka többek között a térség gazdasági háttere: a gazdaság nagyban függ 
a tokiói pénzalapoktól, és országos viszonylatban se a mezőgazdaságban se 
az iparban nem termel kiemelkedően. A fő bevételi forrás a turizmus, melyet 

8 KARIMATA (2008) 62.
9 Karimata Shigehisa (2008), „Ton futsūgo – Uchinaa yamatu guchi kureoru ka”, Bulletin 

of the Institute of Ryukyuan Culture, [30]. 55-65. 56-59.
10 Karimata (2008) 62.
11 Pellard, Shimoji (2010), 1-2.
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kiegészítenek az amerikai katonai bázisok jelenlétéből befolyó összegek. A 
gazdasági mutatók így is alacsonyabbak, mint a főszigeteken, így a kevésbé 
fejlett vidékekhez sorolják a volt Ryūkyū Királyság területét. Másik oka a 
negatív attitűdnek a második világháború előtti erőszakos (nyelvi) asszi-
milációs tevékenységek. 1879 után a szervezett hivatali rendszer tisztvi-
selői a japán főszigetekről származtak. 12 Mivel a társadalom magas rangú 
vezetői a kyōtsūgot ( ) használták, ezért a rūkyūiak is ezt használták 
hivatalos nyelvként. Bár a japán nyelvjárások döntő többségétől eltérően a 
ryūkyūi nyelveknek megvolt a saját tiszteleti nyelvük ( keigo),13 a japán 
nyelv kiszorította használati környezetéből, és mivel családi környezetben 
nem volt használatos a ryūkyūi tiszteleti nyelvvariáns, fokozatosan eltűnt.14 
Az asszimilációt elősegítette a japán nyelvű oktatás, ahol próbálták teljesen 
kiszorítani a helyi nyelvváltozatokat. Egy eszköz erre a hōgen fuda ( ), 
a nyelvjárás tábla volt, melyet annak a tanulónak akasztották a nyakába, aki 
a helyi nyelvváltozatot használta. Viszont tovább adhatta a táblát a követ-
kező diáknak, aki hibát vétett, és a nap végén csak a tábla legutolsó birto-
kosa kapott büntetést. Ha egy gyereknél többször is előfordult, hogy a nap 
végére nála maradt a tábla, a büntetése súlyosbodott.15 Ez elősegítette, hogy a 
fi atalabbak a kortársaikkal nem hivatalos környezetben is a japán köznyelvet 
részesítsék előnyben. A nyelvi korlátozás csúcspontja a helyi nyelv (ideig-
lenes) betiltása volt a második világháború idején. A standard japán nyelven 
kívüli nyelvhasználat kémkedésnek számított, és egy rögtön ítélő bírósági 
döntéssel halálbüntetést is vonhatott maga után.16 A rendeletet elsősorban 
nem nyelvi asszimilációs okokból hozták. A második világháború idején a 
rendkívüli körülmények miatt minden gyanús tényezőt korlátozni akartak. 
Egy, a japán tisztek által érthetetlen nyelven beszélő egyén lehetséges veszély-
forrást jelentett. A büntetések pedig pszichésen nyomot hagyhattak a helyi 
nyelvhez való hozzáállásban.

12 Miyake Yoshimi (1995), „A dialect in the face of the standard: a Japanese case study” 
Proceedings of the Twenty - First Annual Meeting of the Berkeley Linguistics Society, 
Sociolinguistics/Social Issues in Historical Linguistics. 217-225.

13 Heinrich, Patrick (2005), Progressive erasure and reversing language shift  activities in 
the Ryukyu Islands. In: What leaves a mark should no longer stain, Kagoshima, SICRI. 
61-72. 64.

14 Karimata (2008), 58-59.
15 NOGUCHI, Mary G., FOTOS, Sandra (2001), Studies in Japanese Bilingualism. Clevedon, 

Multilingual Matters. 72.
16 Nishioka Satoshi, Nakahara Minoru (2015), Okinawago no nyūmon – Tanoshii uchina 

guchi. Tokió, Hakusuisha.110-113,119-121.
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A negatív megítélés megmutatkozik a szigeteken kívüli nyelvhaszná-
latban is. A XX. század óta nagymértékű a migráció a területről, melynek 
célja többek között Japán főszigetei, az Egyesült Államok és Brazília. A 
fő szigeteken a nagyobb városokban okinawai negyedek alakultak ki az 
odaköltözők nagy száma miatt, ahol olyan közösségi terek jöttek létre, mint 
az okinawai éttermek, élelmiszerboltok vagy bárok. Így gyakorlatilag létre-
jött egy szűkebb környezetet, mely teret nyújthatna a sajátnyelvhasználatra. 
Személyes beszélgetések alapján viszont az szűrtem le, hogy az azonnyelvi 
csoport nem vonja maga után feltétlenül az okinawai kevert nyelvváltozat 
bármely formáját. Több, a főszigeten tanuló egyetemista beszámolt arról, 
hogy okinawai társaikkal az uchinaa yamatu guchit használják. Ez legin-
kább az elsőévesekre volt igaz, idősebb diákok csak ritkán vagy egyáltalán 
nem használták a kreol nyelvet. Sőt a tanáraiktól is gyakran lehetett arról 
hallani, hogy főleg a frissen beiratkozott diákok esetében sokszor nem értik, 
amit a diákok mondanak, mert a „dialektusban” beszélnek, melyet szóvá is 
tesznek nekik. Észrevételem szerint a negatív külső hozzáállás miatt sokan 
fokozatosan teljesen nyelvet váltanak, mely a felsőbb évesek körében abban 
is megnyilvánulhat, hogy az idősebb okinawai diákokkal csak a japán 
köznyelvet használva kommunikálnak. Ennek egyik ellentéte az okinawai 
stílusú vendéglátóhelyek, ahol – hogy a furusato ( )17 érzést növeljék, 
az otthoni nyelv használata szinte kötelező, sőt gyakori beszédtéma is.

Mindezek eredménye képpen a ryūkyūi nyelvek egyre jobban kiszorultak, 
és helyébe a kreol változat lépett. Ezt felfoghatjuk egy átmeneti státusznak, 
a japán nyelvbe való asszimiláció folyamatában, mégsem valószínű, hogy a 
ryūkyūi nyelvek teljesen elvesztik területi jellegüket.

Veszélyeztetett státusz

Ma ugyan több mint hatezer nyelvet beszélnek a Földön, de számuk egyre 
csökken: „a nyelvek felének kevesebb, mint tízezer beszélője van, negyedének 
pedig kevesebb, mint ezer.”18

Az, hogy a nyelvek száma egyre csökken nem új jelenség. A nyelvészek 
kihalt nyelvnek tekintik a tokhár és a hettita nyelveket is, melyek után nem 
is maradtak fenn leánynyelvek. A nyelvi veszélyeztetettség kutatása viszont 

17 Heinrich (2005), 65.
18 Gál Noémi (2009), Veszélyeztetett nyelvek és nyelvfejlesztés. Korunk. [20] (2)
 http://korunk.org/?q=node/10237
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új keletű. Az UNESCO kezdeményezésére az ICHEL19 társaság összeállí-
totta „a veszélyeztetett nyelvek vöröskönyvét”, melynek adatait egy nyelvi 
atlaszban adták ki. Az atlaszon folyamatosan dolgoznak, mára már 2471 
nyelvet regisztráltak, és rendszeresen pontosítják a már meglévő adatokat. 
A nyelvi változások gyorsasága, valamint az észlelt problémák száma miatt 
is a hagyományos könyvkiadások mellett, egy gyorsabban frissíthető online 
felületet is létrehoztak. 20  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.

Kérdéses, hogy egy nyelv kihalásának jelensége milyen hatással van ránk. 
A nyelvvesztést/nyelvváltást felfoghatjuk egy természetes folyamatnak, mely 
nem igényel beleavatkozást. Edwards szerint, a nyelvváltás egy gyakorlati 
döntés, hogy melyik nyelvvariáció lesz fontosabb a jövőben.21 Tehát a folya-
matot inkább a szociális és politikai hatalmi háttér adja, és a történelmi 
távlatokban nézve a nyelvvesztés (vagy egy nyelv halála) törvényszerű. Ezzel 
szemben sokak szerint, mivel tudásközpontú társadalomban élünk, a nyelvi 
változatokat is őrizni kell, hisz ezen keresztül kapcsolódunk saját kulturális 
és történelmi gyökereinkhez. Másfelől statisztikailag is kimutatható, hogy 
a nyelvek változatossága hatással van a biodiverzitásra is. Mivel a hagyo-
mányozott nyelv alakítja a világról alkotott képünket (és fordítva), és így az 
„őslakos” nyelv tükrözi a környezetét, ennél fogva a beszélő jobban meg is 
érti azt, és jobban is vigyáz majd rá. A bio- és nyelvdiverzitás egyidejű csök-
kenésére több statisztikai adatot is publikáltak az Amazonas és Új-Zéland 
környékéről.22 Így a nyelveknek az eszmei értékükön felül, globális gyakor-
lati hasznuk is van. A kérdéses nyelvek esetében ez azért is érdekes, mert a 
térségben számos igen ritka növény és állatfaj is megtalálható.

Egy nyelv veszélyeztetettségének mértékét többféle képpen is meghatá-
rozhatjuk. Általában azokat a nyelveket soroljuk ide, melyeknek presztízse 
lecsökkent, így nem használható olyan formális helyzetekben, mint az iskola, 
vagy a helyi adminisztrációs szervek. Ezt nevezzük korlátozott kommu-
nikációs érvényességnek, vagy a nyelv marginalizálódásának. Egy másik 

19 International Clearing House for Endangered Languages: Tokiói Egyetem Kultúraközi 
Tanulmányok Intézetében működő Ázsiai és Csendes-Óceáni Nyelvészeti Tanszékhez 
tartozó társaság.

20 http://www.unesco.org/culture/languages-atlas/ 
21 Edwards, John (1985), Language, society and identity. Basil Blackwell, Oxford. 71, 96.
22 Skutnabb-Kangas, Tove (2003) Linguistic diversity and biodiversity- the threat from 

killer languages In: Mair, Christian (szerk.), Th e Politics of English as a World Language, 
Amsterdam, Rodopi. 31-52.
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kritérium, hogy az adott nyelvnek az anyanyelvi beszélőinek száma gene-
rációnként egyre kevesebb, vagy egyes korosztályokban végleg kiveszett. A 
beszélők összesített számához képest viszont meghatározóbb, hogy a nyelv-
változatot aktívan használó személyek képesek-e még a gyerekvállalásra, és 
ezzel együtt az egyenes ági nyelvátadásra. Az utóbbi feltételre koncentrálva 
Fischman GIS skálája (Graded International Scale) szerint a ryūkyūi nyelvek 
a 7. szinthez tartoznak: van egy társadalmilag egységes, a nyelvet aktívan 
használó populáció, de a beszélők idősebb korosztályokhoz tartoznak, nem 
lehet saját gyermekük, így nem tudják egyenes ágon továbbörökíteni anya-
nyelvüket családi környezetben. A skála következő szintje a nyelv kiha-
lása.23 A fent felsorolt kritériumok miatt Krauss besorolása24 szerint az ún. 
„haldokló nyelv” megjelölés illik a térség nyelveire, hisz természetes úton 
nem fordítható vissza a nyelvváltás.25

Az UNESCO atlaszán feltűntetett státuszok a következők: sérülékeny, 
biztosan veszélyeztetett (okinawai, kunigami, amami és miyakōi nyelvek), 
súlyosan veszélyeztetett (yonaguni és yaeyamai nyelvek), kritikusan veszé-
lyeztetett és kihalt nyelvek.26  Bár a ryūkyūi nyelveket kategóriákhoz sorolja, 
az adatok hiányosak: mindegyik változatnál hiányzik a beszélők száma. 
Ugyan ez az adat (a fent megadott kritériumok szerint) nem tekinthető 
elsődleges fokmérőnek, mégis fontos orientációs pont, mivel a nyelvmen-
téshez (rögzítés) és a revitalizációhoz is fontos, hogy hány anyanyelvi hasz-
nálót tudnak elérni. A nyelvközösség re vonatkozó pontos adatok hiányának 
az oka, hogy nem született se állami, se külső felmérés. Shimoji csak elna-
gyolt becslése alapján, mivel Amami-szigetek és Okinawa prefektúra lakos-
sága 1,452,288 fő, és általában az idősebb korosztály, főleg az 50 év feletti 
lakosok használják már csak a nyelvet, így a hat nyelv aktív beszélőinek 
száma összesítve nem éri el a másfél milliót.27

Az atlasz másik hibája, hogy a régió nyelveit két kategóriába sorolja. Igaz, 
hogy a déli nyelvváltozatokat súlyosabban állapotban van, mint az északi 
változatok – ezek a régiós központi nyelvváltozathoz közelebb is állnak, de 
a program kritériumai szerint veszélyeztetettségi szint azonos. A térségeket 

23 Fishman, Joshua (1991), Reversing Language Shift - Th eoretical and Empirical fondations 
of Assistence to Th reatened Languages, Clevedon, Multilingual Matters. 89.

24 1. Biztonságos nyelvek 2. Veszélyeztetett nyelvek ( a gyerekek anyanyelvként tanulják, a 
jövőben nem adják át feltehetőleg) 3. Haldokló nyelvek.

25 Krauss, Michael (1992) „Th e world’s languages in crisis” Language [68] (1). 1-42.
26 http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/endangered-languages/at las-of-

languages-in-danger/ 
27 Pellard, Shimoji (2010), 10.
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összehasonlítva hiába van nagy különbség az anyanyelvi beszélők vagy a 
fennmaradt dialektusok száma között, mivel mindegyik nyelvre igaz, hogy 
a legfi atalabb beszélők nagyszülők, vagy még idősebbek, a szülők bár értik, 
de nem beszélnek ezen a nyelven a gyermekeikhez, és egymás között sem 
használják, így ugyan abba a veszélyeztetettségi státuszba sorolandók. A 
nyelvközösség összetételéről már tudósít Heinrich28 és Pellard-Shimoji29 is, 
tehát már régóta fi gyelik a közösséget. Ehhez képest a legutolsó frissítés vala-
mikor 2012-2014 között történhetett. Sőt a yonaguni nyelvet a kihalás előtti 
stádiumhoz is sorolhatjuk, mivel a nyelvet már csak a nagyszülők és a még 
idősebbek beszélik, de ők is csak részlegesen, és ritkán.

A másik kérdéses pont, hogy a szigetek kevert nyelvhasználata (uchinaa 
yamatu guchi) veszélyeztetett, vagy sem. Megfi gyelhető, hogy a kreol nyel-
vekkel kapcsolatban erős az az előítélet, hogy a keveréknyelv lexikai alapját 
képző nyelv (szupersztrátum) „hibás, elkorcsosult, nem helyes” változatnak 
vélik, ezért – ugyan úgy, ahogy a ryūkyūi nyelvek esetében megtörtén – 
bizonyos beszédhelyzetekből teljesen kiszorulhatnak. A ton futsūgo és az 
uchinaa yamatu guchi esetében is fenn áll a veszély a végleges nyelvváltásra, 
mivel a standard japán magasabb presztízsű. A két nyelvváltozat most még a 
sérülékeny szinthez sorolható. A legtöbb gyermek beszéli a nyelvet, de nyelv-
használatuk csak bizonyos környezetre korlátozott. Ugyan ezeknek a kreol 
nyelveknek a helyzete nem annyira súlyos, mint a ryūkyūi nyelveké, de a 
nyelvváltás folyamata bennük is elindult. 

Revitalizációs törekvések
A ryūkyūi nyelvek és a helyi kreol változatok szervesen kapcsolódnak a 

régió mindennapi életéhez érzelmileg (identitás) és fi zikailag is (biodiverzitás), 
így jövőjük nagy befolyással lesz az ott élők számára. Fontos, hogy a nyelv-
váltás folyamatát nemcsak hogy megállítsák, de vissza is fordítsák. A nyelvi 
revitalizáció ezt az ellentétes irányú és mesterséges nyelvváltást, valamint 
az ezt elősegítő programokat jelenti.30 A nyelvélesztő programok szervezé-
sében a tudományos intézetek mellett a civil szervezetek is jelentős szerepet 
játszanak, s munkájuk teszi lehetővé a nyelvi attitűd visszaállítását, az újbóli 
nyelvváltást és a nyelv megerősítését is.

Mindezekre hatással van a kisebbségi nyelv és a hozzátartozó kormány 
kapcsolata. Japán hivatalos államnyelve a japán nyelv. A ryūkyūi nyelvek 
nincsenek elismerve kisebbségi nyelvként, de használatukat nem korlátozza 

28 Heinrich (2005).
29 Pellard, Shimoji (2010).
30 Gál (2009).
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az állam és a revitalizációját sem tiltja. A nyelvélesztő törekvéseket nem 
támogatják állami szinten, de a Ryūkyūi Egyetemen, mely az állami igaz-
gatás alá tartozik, megalapítottak egy, az okinawai tudományokkal foglal-
kozó intézetet. Elmondható tehát, hogy az állami nyelvtervezés nem számol 
különösebb mértékben a ryūkyūi nyelvekkel, de a helyieket nem gátolja 
abban, hogy saját nyelvi programokat indítsanak.

Specifi kusan a szigetekkel foglalkozó intézetek a 2008-ban alapí-
tott Okinawai Tanulmyányok Központja (Center for Okinawan Studies) 
a Hawaii Egyetemen, és a Ryūkyūi Egyetemen létrehozott Nemzetközi 
Okinawai Kutatói Intézet (Kokusai Okinawa Kenkyūsho – 

). A két intézmény a kutatásai során csak a régióval foglalkozik, de 
munkájuk nem korlátozódik kizárólag a nyelvészeti kérdésekre. Csak a 
ryūkyūi nyelvekre specializálódott az 1975-ben alapított Okinawai Nyelvé-
szeti Központ (Okinawa Gengo Sentaa – ), mely legfőbb 
feladatának tekinti a nyelv dokumentálását és megőrzését. A központnak 
114 tagja van, akik között egyetemi kutatók mellett középiskolai tanárok is 
vannak. Közös munkával végeznek többek között gyűjtéseket, felvételeket, 
vagy nyelvföldrajzi kutatásokat.31 Összeállítottak egy online adatbázist is, 
ahol az egyes területek (Amami, Miyakō, Nankijin, Shuri-Naha) szó- és 
szólásgyűjteménye mellett az általuk rögzített hanganyagok is elérhetőek. A 
szócikkekhez japán magyarázatok vannak, s némelyiknél példamondatot is 
megadnak – szintén hanganyaggal. A kontexus pontosítja a szó jelentését, 
így elkerülhetőek az esetleges jelentésmódosulások.

A tudományos intézeteken kívül is léteznek olyan egyesületek, melyek a 
ryūkyūi nyelvekhez újjáélesztésére alakultak. Az Okinawa Bunka Kyōkai (

Okinawai Kultúra Társaság) és az Okinawa Fukyū Kyōgikai (
Okinawai Nyelvterjesztő egyesület) célja a korlátozott 

kommunikációs érvényesség kitágítása, valamint a nyelvhasználat kiter-
jesztése fi atalabb generációkra. Az utóbbi társaság jelenteti meg az Okinawa 
Hōgen Shinbun folyóiratot ( Okinawa Nyelvjárás Újság), 
segédkezik az ryūkyūi nyelvek oktatásában, és a szónokversenyek megszer-
vezésében. A szervezetek tankönyvek, képes szógyűjtemények és szótárak 
kiadását is támogatja. Aktívan részt vesznek a kisebb szervezetek által 
megvalósított revitalizációs programokon is (pl.: szónokversenyek).

A fent felsorolt intézmények és szervezetek a nyelvi revitalizáció során 
a szűkebb értelemben vett nyelvközösséget próbálják meg minőségben és 

31 http://www.ocls.u-ryukyu.ac.jp/intro/index.html
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mennyfiségben fis fejlesztenfi. Magát a nyelvet fis megpróbálják úgy refor-
málnfi, Thogy az filleszkedjen a jelenkor követelményefiThez, valamfint megpró-
bálják vfisszaállítanfi a ryūkyūfi nyelvek presztízsét olyan körökben fis, aThol az 
már komoly nyelvfi stfigmát szerzett. 
Azonban a cfivfil kezdeményezések nfincsenek összThangban a szakmafi 
szervezetek munkájával. Mfivel az előbbfieket lelkes önkéntesek, anyanyelvfi 
beszélők vagy a ryūkyūfi Thagyományos művészettel foglalkozók szervezfik, 
nem követfik a Thagyományos nyelvtervezés stratégfiáfit. Nfincs fis leThető-
ségük az önkénteseknek, Thogy a revfitalfizácfiós tecThnfikákat elsajátítsák szer-
vezett, firányított kereteken belül. A szakmafi fintézetek munkája finkább a 
nyelv dokumentácfióját, veszélyeztetettségének kutatását teszfi előtérbe. Csak 
a Hawafifi Egyetem és a Ryūkyūfi Egyetem kínál kurzusokat ucThfinaa gucThfi 
nyelven. A középfiskolákban fis vannak ryūkyūfi nyelvórák és szakkörök. 
Ezeket anyanyelvű önkéntesek tartják, akfik nem Thfivatásos tanárok, így se 
a revfitalfizácfiós se az fidegen nyelv oktatásfi módszertanát nem fismerfik. Jó 
példa erre a Veszélyeztetett Nyelvek Dfigfitálfis Múzeumának onlfine adatbá-
zfisán elérThető tanórák.  Nakama Hfiroyukfi ( ) mfiyakōfi kezdő nyelv-
óráfit kfiválló képfi és Thangfi mfinőségben rögzítették, és angol felfirattal látták 
el. A nyelvórákon Nakama leThetőleg ragaszkodfik az fikemafi nyelvjárásThoz. 
A mfiyakōfi változatot anyanyelvként beszélfi, annak ellenére, Thogy egy olyan 
generácfió tagja, mely a passzív kétnyelvű beszélőkThöz tartozfik. Az órát nyelv-
váltás nélkül tartja, s mfivel a dfiákok teljesen kezdők, egy fordító segít közve-
títenfi a Thosszabb magyarázatok során, de a gyakorlatok közbenfi utasításokat 
nem szakítja meg a japán köznyelvfi fordítás, így a tanóra menete gyakran 
neThézkessé válfik. Az óra alapját egy angol tankönyv adja, melyet Nakama 
folyamatosan fordít le a dfiákoknak, akfik a képek alapján tudnak tájéko-
zódnfi az óra során. Többször felmerül a két nyelv köztfi nagyfokú különbség, 
mely az angol és a mfiyakōfi nyelv szocfiálfis Thátteréből adódnak (pl.: a mfiyakōfi 
nyelvben nem alakult kfi kfifejezés a „jó reggelt/jó napot” köszönésre).
De nem csak a Thagyományos keretek között leThet részt vennfi ucThfinaa gucThfi 
kurzusokon. Az Okfinawa BBTV csatorna műsorára tűzte és onlfine elérThe-
tővé fis tette a „Pfirfin paran katayabfira” ( Beszél-
jünk folyékonyan!) című televízfiós oktató műsort.32 Az órákat Ffija Byron (

) sansThfin művész adja, akfi nemcsak, Thogy beszélfi az okfinawafi 
nyelvet, de elsajátította annak magasabb tfiszteletfi formáfit fis, és több előadást 

32 Thttp://www.okfinawabbtv.com/finternatfional/ucThfinagucThfi/byron.Thtml
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tartott a nyelv veszélyeztetett állapotáról belföldön és külföldön egyaránt.33 
Több oktató televíziós műsor, és online video is köthető hozzá.

Az előző programhoz hasonlóan más revitalizciós tevékenységek is utat 
találtak maguknak a szélesebb közönséghez a médián keresztül. A nyelvek 
revitalizációja érdekében már rádióműsorokat is készítenek. Az Okinawai 
Rádió ( Rajio Okinawa) minden héten kétszer műsorára tűzi 
az uchinaa guchiban elmondott helyi híreket, a Hōgen Nyūsut (

). Szélesebb témakörből szerkesztik meg az adást, de a lehetőségek itt 
is behatároltak. A lexikai hiányokat gyakran a japán köznyelvi megfelelő-
jükkel oldják meg, de a japán köznyelvi hírműsorokhoz képest az okinawai 
nyelv dominál, mint közvetítő kód. A rádiónak Nahában van a központja, 
és a munkatársaik is a környékről származnak, így túlnyomóan a suri-naha 
dialektust használják. Más, kisebb nyelvközösségű nyelvre vagy nyelvjárásra 
specializálódott műsorra viszont sem megfelelő támogatásuk, se elegendő 
hallgatóságuk sem lenne. A híradó mellett más blokkokban is előfordul, 
hogy a műsorvezetők olyan vendégekkel beszélgetnek, akik szorosan kapcso-
lódnak a ryūkyūi nyelvekhez (népdalénekesek, zenészek, táncosok). Az ilyen 
vendégek többsége a 60 év feletti korosztályhoz tartozik, akik anyanyelvként 
beszélik a helyi nyelveket. A műsorban viszont az érthetőség miatt a japán 
köznyelvet, vagy az uchinaa yamatu guchit használják, viszont a beszélge-
tések témái és a vendégek kora miatt előkerülhetnek olyan idiómák és szólás-
mondások, melyek csak a ryūkyūi nyelvekre jellemzőek.

A videómegosztó portálokon is terjednek a ryūkyūi nyelvekkel kapcso-
latos feltöltések. Egyre több, a veszélyeztetettségről szóló oktatóvideót lehet 
elérni szakmai és civil szervezetek honlapján. A magán felhasználók feltöltik 
idősebb hozzátartozójuk egy-egy anekdotáját, vagy épp saját maguk vide-
óját. Shimoji Isamu, egy népszerű okinawai zenész is feltöltötte bemutatko-
zását miyakōi nyelven.34Az NHK ( Nihon Hōsō Kyōkai) 
okinawai kirendeltségének honlapján is készítettek egy gyerekeknek szóló 
összeállítást.35 A honlapon megtekinthetőek az NHK által készített és sugár-
zott okinawai népmesék rajzfi lmváltozatainak szöveges átiratai, az animáció 
egy-egy képkockáival. A történeteket a japán köznyelv mellett, uchinaa 
guchiban el lehet érni – tisztán hiraganás átírásban, viszont a hanganyagot 
nem töltötték fel. Bemutatnak egy népmesés képeskönyvet is, melynek 
szövegrészleteit szintén közlik. A könyv viszont japán köznyelven íródott, 

33 http://kikigengo.jp/nishihara/doku.php?id=library:movies 
34 http://www.okinawabbtv.com/international/uchinaguchi/byron.html
35 http://www.nhk.or.jp/okinawa/asobo/
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csak a párbeszédeknél jelenik meg az okinawai nyelv. Az oldalon okinawai 
dalok átiratát is megtalálhatjuk. A nahai Haebaru Középiskola a ryūkyūi 
művészetekre specializálódott kurzusának végzős hallgatói készítettek egy 
népzenei műsort. A népdalokat hagyományos öltözékben sanshin kísérettel 
vették fel. A honlapon az adásból csak képeket közölnek, de az egész szöveg-
anyag fel van töltve. A képkockák alatt uchinaa guchiban – furigana nélküli 
kanjival és hiraganával – van lejegyezve a dalszöveg, mely alatt zárójelben a 
japán köznyelvi fordítást is megadják. Míg a hosszabb népmeséknél az érthe-
tőség miatt a japán köznyelv volt az elsődleges nyelvi kód, addig a népdalok 
tömörsége miatt az énekeknél a helyi nyelvek kerülhettek előtérbe. Ezeket a 
rövid, könnyen megjegyezhető dalokat már a kisgyerekek is jól ismerik, mert 
a különböző matsurikon, iskolai előadásokon is gyakran éneklik. Azonban, 
mint Fija rá is mutat az egyik nyelvi műsorában, a dalokon keresztül olyan 
elemek is kerülhetnek a mindennapi használatba, melyek csak a népdalokra 
jellemzőek. Például az egyes szám első személy névmását, mely okinawaiul 
wannee ( ) gyakran helyettesítik a dalokban a wan’ya ( ) válto-
zatával. Utóbbit a hétköznapi kommunikációban nem használták, csak a 
dalokban fordult elő. Ezeket a szavakat nevezik kagonak ( ).36

De nem csak a hagyományos népdalok segítenek a nyelv átadásában. A 
modern japán populáris zene teret engedett az okinawai zenészeknek, akik 
saját hagyományaikra építkezve alakították ki egyedi hangzásukat. Dala-
ikban a tradicionális hangzás mellett megjelenik az uchinaa yamatu guchi 
is. Ezek a dalok azért fontosak, mert ugyan kreol nyelven íródtak, hogy 
minél többen megértsék őket, mégis olyan szavakat, kifejezéseket segítenek 
megörökíteni, és elterjeszteni, melyek csak a déli szigetekre jellemzőek. 
Shōkichi Kina ( ) 1976-ban megjent „Haisai Ojisan” (

Jó napot, Bácsi!) című dalában is fel-felbukkannak olyan okinawai 
kifejezések, mint wannee (én), ansee ( hát akkor), mensooree (

létige-tiszteleti kif.) vagy a nu ( ) birtokos partikula.
A dalok, a rádió és televíziós műsorok, az internetes tanuló felületek mind 

a modern eszközök használatán alapulnak, melyek igen fontos szerepet 
játszanak egy nyelv újjáélesztésében. A szakmai intézetek anyagai ezzel 
szemben nehézkesen elérhetőek, papír alapúak, és a hagyományos nyelvát-
adás kereteit ritkán lépik át.

36 https://www.youtube.com/watch?v=cD-ODU8Fmvs
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Összefoglaló

A nyelvi revitalizció elkezdődött a Ryūkyū-szigeteken, és az újjáélesztő, nyelv-
erősítő programok mellett a nyelvi dokumentáció és az adatbázisok is segítik 
a nyelvek továbbélését. A szakmai kutatásokat összefogandó, megalapult több, 
az okinawai tudományokkal foglalkozó szervezet is, melyek a nyelvvel is 
foglalkoznak. Emellett civil kezdeményezésre nyelvőrző egyesületek is létre-
jöttek. A nyelvváltás visszafordításában a magán személyek is nagy szerepet 
vállalnak. Viszont a revitalizációs folyamatok résztvevői között nincs szoros 
kapcsolat és kooperáció. A magán kezdeményezések nincsenek módszerta-
nilag kidolgozva, hiányoznak az egységes tanmenetek, s bár vannak ryūkyūi 
nyelvkönyvek, gyakran saját megoldásokhoz folyamodnak az oktatók. Ezzel 
szemben a modern világ technikai eszközei bárki számára elérhetővé teszik a 
kezdeményezéseket. A civil szervezetek ezt kihasználva nagyobb közönséget 
tudnak bevonni a revitalizációs folyamatokba. A szakmai intézmények viszont 
a hagyományos kereteket megőrizve a kutatásra és a tanórákra koncentrál. A 
nyelvélesztő programjaik legtöbbször csak szűk körben elérhetőek, s nehéz-
kesen vonnak be technikai újításokat.

A ryūkyūi nyelvek túléléséhez mind a szakmai, mind a civil közösségekre 
szükség van. Külön külön is jelentős munkát végeznek és bizonyos eredmé-
nyeket is fel tudnak mutatni, de a revitalizációs tevékenységek hatásának 
maximalizálására a két fél szervezett együttműködésére lenne szükség. Civil 
körben a revitalizációs stratégiák tudatos használatával, a nyelvváltás vissza-
fordítása hamarabb megtörténne, valamint egy gyorsabb és minőségileg jobb 
nyelverősítési programot lehetne véghezvinni. Egy, a szakmai intézetek által 
szervezett egy módszertani képzéssel olyan önkénteseket tudnának felké-
szíteni, akik a jövőben a minőségi nyelvoktatás kiinduló pontjai lehetnének. 
A másik oldalról, a civil résztvevők részvételével a nyelvészeti és módszer-
tani háttér hozzáférhetővé és érdekessé válna a nagyobb ryūkyūi közösség 
számára is.
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