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Manysi nyelv a városban
Revitalizáció és urbanizáció kölcsönhatásai

Előadásomban  a  manysi  nyelv  revitalizációjának  sikerességét  vizsgálom,  a 
revitalizációs  törekvések  és  az  urbanizáció  kölcsönhatásaként  létrejött  eddigi  eredmények 
tükrében. A revitalizációs folyamatos rövid bemutatását követően, a manysi nyelvhasználati 
szokások változását három faktoron: a nyelv generációk közötti átadásán, a hagyományos, 
valamint az újonnan létrejött nyelvhasználati színterek vizsgálatán keresztül mutatom be. 

Míg  az  Oroszországban  beszélt  finnugor  nyelvek  életében  lezajló  nyelvcsere-
folyamatok és az azzal szoros összefüggésben álló egyéb tendenciák (bővebben Pusztay 2006) 
általánosan  ismertek,  addig  az  őshonos  kisebbségi  nyelvek  beszélői  által  működtetett 
revitalizációs  törekvések (Olthius  et  al.  2013),  nyelvi  revitalizációt  elősegítő  intézmények 
(Horváth 2010) nagyrészt ismeretlenek maradtak. A manysi nyelvi revitalizáció vizsgálatát a 
téma alacsony kutatottsága mellett az indokolja, hogy a nyelvet beszélők alacsony száma, a 
népesség körében mutatkozó egyenetlen eloszlása, valamint a manysi nemzetiség a Hanti-
Manysi Autonóm Körzeten belül elfoglalt különleges helyzete (Horváth 2012, Nagy 2012) 
együttesen olyan speciális, a nyelvi revitalizáció eredményességét segítő helyzetet hoz létre, 
amely a revitalizáció klasszikus szakirodalmában (Fishman 1991, Grenoble 2009) ismeretlen. 

A  nyelv  generációk  közötti  átadását  a  népszámlálási  adatok  és  más  statisztikák 
(Spodina  2011),  a  nyelvhasználati  színterek  közül  kiemelten  kezelt  nyelvoktatás  és 
médiahasználat  kérdéskörét  terepmunkáim során  végzett  résztvevő  megfigyelések  és  félig 
strukturált interjúk során rendelkezésemre álló adatok alapján mutatom be.
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