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Az uráli népek a magyarokon. a finneken és az észteken kívül soha
nem vál(hat )tak államalkotó nemzetté. Az orosz birodalom kialakulása óta
orosz fennhatóság alatt, a Szovjetunió megalakulása után pedig - kűlőn-
bőző politikai-közigazgatási státuszban (pl. ASZSZK, nemzetiségi körzet) -
az OSZSZK részeként élnek. Nyelvük, kultúrájuk megőrzése - a 20-30-as
évektől eltekintve - egyre nagyobb nehézségekbe ütközött. Az asszimiláció,
egy-egy etnosz megsemmisülésének veszélye már nem csak a néhány ezres
vagy tízezres lélekszámú népcsoportokat fenyegeti, hanem elérte a félmilliós
népeket is. Talán még az utolsó elötti pillanatban sorra alakulnak - egye-
bek között - nyelvrokonainknál is az anyanyelvet, a nemzeti kultúrát, a
hagyományokat őrző, ápoló egyesületek, szervezetek.

A mariknál 1990 májusában alakult meg azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMqrij usem (Mari szővet-
ség) nevű demokratikus társadalmi mozgalom (szervezet), amelynek céljai
kőzőtt szerepel - a kongresszus által elfogadott Alapszabály értelmében -
egyebek mellett:

- a népek egyenjogúságának gyakorlati megvalósítása a nyelv, az ok-
tatás, a tudomány és a kultúra területén, figyelembe véve a köztársaság
lakosságának soknemzetiségű összetételét, .

- a marik kultur-etnikai konszolidációja,

- a mari nép nyelvének, kultúrájának és hagyományainak megújítása
és fejlesztése, .

- kőztársasági nyelvtörvény elfogadása, amely a mari nyelvnek bizto-
sítja - az orosz mellett - az államnyelv státuszát.

Az alakuló kongresszuson 1. G. Ivanov, a Mari Állami Egyetem Mari
nyelvi tanszékének professzora tartott mari nyelvű előadást. (Ennek sző-
vege megjelent a Marij csang (Mari harang) c. lap 1990. júniusi számának
1-2. lapján.) Ivanov ebben az előadásban a nemzeti nyelv fontosságát tag-
lalja. Előadásában több feladatot is megjelöl. Az egyik, hogy az anyanyelvet
alkalmassá kell tenni a hivatali tevékenység kifejezésére.

Valószínűleg sokunkban él az a (tév)hit, hogy a mari és a hozzá hasonló
kis nyelvek afféle egzotikus, fejletlen idiómák, amelyek legfeljebb a népkől-
tészet hordozói lehetnek. Ezzel szemben a mariknak - legalábbis nyelvileg
- fejlettnek mondható irodalmuk van. Sőt, az utóbbi esztendőkben egyre
másra jelennek meg mari nyelvű tudományos munkak - természetesen el-
sősorban a filológia területéről. (A pedagógusok képzése a mari nyelv ésHGFEDCBA
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irodalom szakon szintén anyanyelven folyik, ez tehát feltételezi a nyelv fej-
lettségét. )'

Mindezek ellenére, ill. mindezeket tudva egy kis statisztikai vizsgálatot
végeztem I. G. Ivanov cikkén az orosz jövevényszavak használatára vonat-
kozóan.

A mari nyelvben természetesen viszonylag sok, de nem nyomasztó mér-
tékű orosz jövevényszó van, elsösorban a hivatali nyelvben. A társadalmi-
politikai élet, a közigazgatás egyes terminusaira a mariban nincsenek sa-
ját szavak. Bár - s erröl éppen Ivanov előadása tanúskodik - az új sza-
vak képzése, ill. régi, elavult tartalmú szavaknak űjjáélesztése révén figye-
lemreméltó eredményeket lehet(ne) elérni. Két példa Ivanov szövegéböl: azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

újjászületésre javasolja az ysmTapldMe szót (amelynek pontosítása érdeké-
ben az orosz megfelelöt is hozzáfűzi: B03pO>KAeHHe)iaz állami (nyelv) jelen-

tésű szóra a javaslat Kyrld>KaHldm(a szó korábban 'cári, állami' jelentésben

már használatos volt).

Ivanov előadása az elemzéshez alkalmas alapanyagul szolgál. Közéleti

töltésű szöveg, amely az előadó személye, a választott téma és a stílus te-

kintetében egyaránt reprezentatívnak tekinthetö.

Az egész szöveg 2183 szóegységböl áll, ebböl 122-szer fordul elö orosz

jövevényszó (5,6%). A 122 adat 61 szó között oszlik meg, ezeknek nagy.

része egyszeri elöfordulás (pl. nOS3HR>Ke,3aBOAJIamTe,TeJIerpaMMIdM,

nox'rsnrrro, KHHra, aBTOHoMHIdR,nepecrpoaxo).

Háromszor vagy többször 14 orosz szó összesen 64 esetben fordult elö.

Ezek a szavak többnyire valamilyen toldalékkal ellátva állanak.

mKOJI-

np06JIeMa-

KyJIbTyp-

y'lpe>KAeHHR-

yCJIOBHR-

npernrer-

cra'ryc-

'iskola' - 10

'probléma' -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA9

'kultúra' - 6

'hivatal' - 5

'feltétel' - 4

'tantárgy' - 4

'státusz' - 4

rOCYAapCTBeHHIdR

JIHTepaTyp-

COBeT-

HHTeJIJIHreH~HR-

pecny6JIHK-

npasa-
AByJl31d'lHR

'állami' - 4

'irodalom' - 3

'tanács' - 3

'értelmi ség' - 3
"kőztársaság' - 3

'jog' - 3

'kétnyelvűség' - 3

Az Ivanov-beszéd igazolja, hogy a mari nyelv alkalmas társadalmi-poli-

tikai, közéleti mondanivaló kifejezésére, anélkül, hogy túltengenének benne

az orosz elemek. Ha viszont olyan szöveget vizsgálunk, amelyben jellegénél

fogva a hivatali, apparátusi szóhasználat uralkodik, s abban sűrűn fordulnak

elö olyan politikai, társadalmi terminusok, amelyekre a mari nyelvben (még)

nem alakulfhat )tak ki anyanyelvi megfelelések, a helyzet nem ennyire ked-

vezö. (Gondoljunk azonban a magyar nyelvnek 100-200 évvel ezelötti álla-

potára, vagy akár - helyenként - mai korunk hivatalos dokumentumainak

nyelvezetére!)
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lllusztrációként álljon itt a már említettzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMarij usem mozgalom Alap-
szabályának első bekezdése mari nyelven. Az orosz szavakat mind az erede-
tiben, mind a fordításban aláhúztam.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"MapHR ymeM" -neMOKpaTH'IecKHR oomecTBeHHLIR nBH:>KeHHR

(opraHH3auHR), TYAO COUHaJIbHLIRHKTÖpJILIK, HaUHOHaJIbHLIR

OTHomeHHRLIM rapMOHH3HpOBaTJILImam, sepx aRAeMLIH MoraR

HaUHR rld'l, MoraR COUHaJIbHldRy:>Kam yJIMLI:>KLIM,MoraR 1rnP:.
THRLImTe mOrLIMLI:>KLIMAa MoraR peJIHrHRJIaH ymaHLIMLI:>KLIM

mOTLIm HaJIAe,TYALIH npaBa:>KLIMspeax na xex-xym'rar mYKTLI-

mam aepx mora, JIeHHHCKHR HaUHOHaJIbHLIR nOJIHTHKLIM,

COUHaJIHCTH'IeCKHRo6meCTBLIM ny:>KeH LImTLIMe Aa ySMALIMe

nporpaMMLIM nOnnep:>KHBaTJIa."MapHR ymeM" nporpecc, ryMa-

HH3M, TLIHldCJILIK Aa RLIpLIM-RLIpLIce nypTycLIM apaJILIMe

JIyMem namaM LImTa. MapHR ACCP-LIce nyTLIHb KaJIldKLIH, TLI-

rax TYAldH Ae'l ÖPA:>KLI:>KTÖHJILIme MapHR-BJIaKLIHHHTepeCLIm-

TLIM Aa npaBamTLIM mxe namanrrsrace HerLI3JIaH aanenr.

CA Marij usem IMari szövetségl demokratikus társadalmi mozgalom
/ szervezetgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 , amely fellép a szociális igazságosságért, a nemzeti viszonyok
harmonizálásáért, az emberi jogok feltétlen betartásáért, függetlenül a
nemzeti, szociális, párt- és vallási hovatartozástól, s aktívan támogatja a
lenini nemzetiségi politikát, a peresztrojka és a szocialista társadalom meg-
újítását. A "Marij usem" a haladás, a humanizmus, a béke és a környezetvé-
delem nevében tevékenykedik, működésének alapjául a Mari ASZSZK 'egész
lakosságának, valamint a köztársaság határain kívül élő marik érdekeit és
jogait teszi meg.)

lJ.. mari nyelvre is igaz, amit Barczi Géza a magyarral kapcsolatosan leírt
CAmagyar nyelv életrajza, 289): "Ha Zrínyinek erőtől duzzadó, vagy Mikes-

nek könnyen folyó prózáját a mai olvasó is élvezetes olvasmánynak találja,

Apáczai műveinek puszta megértése még a szakember számára sem könnyű

feladat, nem tartalmuk, de nyelvük miatt. S az sem ok nélkül történt, hogy

a közélettel kapcsolatos beszámolójában Bethlen Miklós oly sűrűn fordítja

latinra a szót, hiába ért meg addig Werooczi magyar fordítása több kiadást

is. Nyelvünk fejlődé se tehát e korszakban egyoldalú volt, mint egész nemesi

műveltségünk. Bár megtartotta és tovább fejlesztette kiváló tulajdonságait,

és megőrizte a további fejlődésnek minden rugalmas lehetőségét, több te-

kintetben elmaradt a nyugati szellemi élet követelményeitől, elprovincializá-

lódott, mint maga a magyar szellemi és társas élet. Jelentékeny erőfeszítésre

volt tehát szükség, hogy a korszerű műveltség minden ága-bogának megfe-

lelő, az egyetemes nemzeti nyelv szerepéhez méltó színvonalra emelkedjék

és a nemzeti műveltség kizárólagos kifejezőjévé válhassék."
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