
HOPPA ENI KÕ

TÖBB NYEL VŰ SÉG TIMAUBAN, 
EGY OLASZ OR SZÁ GI NÉ MET NYELV SZI GE TEN

Észak-Olasz or szág egyes ré sze in ta lál ha tó né hány ki sebb kö zös ség, mely nek
tag jai ar cha i kus né met nyelv já rást be szél nek – eze ket ne vez zük né met nyelv -
szi ge tek nek. Négy kü lön bö ző kö zös ség ről van szó, akik nek elő dei sok száz
év vel ez előtt más-más né met nyelv te rü let ről ér kez tek mai lak hely ük re. Kö -
zös ben nük, hogy te le pü lé se i ket a 13. szá zad tá ján hoz ták lét re, s az er dő ir -
tás sal, a föl dek meg mű ve lé sé vel mind nyá jan nagy ban hoz zá já rul tak a hegy -
vi dék lak ha tó vá té te lé hez. Fal va ik ala csony lé lek szá mú ak. A Ba jor or szág ból
szár ma zó cimberek ma Trentótól dél ke let re egyet len fa lu ban, Lusernában be -
szé lik még a né met nyelv já rást. A ti ro li ere de tű moken nyelv já rás szin tén
Trento kö ze lé ben há rom fa lu ban él: Fierozzóban, Frassilongóban és Palùban.
A Raj na vi dé ké ről ér ke zett walserek kö zül az idő sebb em be rek be szé lik a di a -
lek tust Aosta és To ri no kör nyé kén hét fa lu ban: Gressoney Saint Jeanban,
Gressoney La Trinitében, Issimében, Rimellában, Macugnagában, Formaz -
zában és Alagnában. A karintiaiak – akik nek ne ve utal szár ma zá si he lyük re, a
mai Auszt ria egyik tar to má nyá ra – há rom fa lu ban, Timauban, Saurisban és
Sappadában él nek Udine és Belluno von zás kör ze té ben. 

Nyelv szi get hely ze tük ből adó dó an a négy cso por tot min den ol dal ról a
több sé gi nyel vet be szé lők ve szik kö rül. Mind egyik te le pü lés la kos sá ga két-
vagy több nyel vű. Az azo nos nyelv já rás hoz tar to zó fal vak nem min dig
szom szé do sak egy más sal, s ha azok is, a hegy vi dé ki jel leg mi att so ká ig –
amíg nem volt ki épí tett út há ló zat és meg fe le lő köz le ke dé si esz kö zök sem
áll tak ren del ke zés re – ne he zen tud tak érint kez ni egy más sal. En nek kö szön -
he tő, hogy az egyes nyelv já rás ok te le pü lé sen ként is je len tős kü lönb sé ge ket
mu tat nak. 

A karintiaiak

Dol go za tom ban Timau nyel vi hely ze tét, s az ott be szélt nyel vek egy más hoz
va ló vi szo nyát fo gom be mu tat ni. Timau egyi ke an nak a há rom úgy ne ve zett
karintiai né met fa lu nak, ahol ma még be szé lik a Karintiából ho zott dél-ba jor
ere de tű nyelv já rást. A fal vak (Timau, Sauris és Sappada) Olasz or szág észak -
ke le ti ré szén, Friuli-Venezia Giulia és Veneto tar to mány ban ta lál ha tók egy -
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más tól nem túl nagy tá vol ság ra. A há rom te le pü lés kö zül Sappada nyel ve áll
a leg kö ze lebb a mai né met nyelv hez. Ez egy részt an nak kö szön he tő, hogy a
te le pü lés nek a 19. szá zad ban né met is ko lá ja volt né met anya nyel vű ta ná rok -
kal, más részt még ma is rend sze res kap cso la tot tar ta nak fenn a né met nyelv -
te rü let tel. 

Sauris és Timau nyelv já rá sa job ban ke ve re dett az őt kö rül ve vő neo la tin
nyelv vel. Ez a neo la tin nyelv ki sebb mér ték ben az olasz, na gyobb mér ték ben
a friuli, mely a be szélt nyelv eb ben a tér ség ben. E nyelv sze re pé ről még lesz
szó a ké sőb bi ek ben. Sauris a leg el szi ge tel tebb, leg ne he zeb ben meg kö ze lít he -
tő fa lu, még is jó val több friuli jö ve vény ele met vett át, mint a fő út men tén fek -
vő Timau, mely ar cha i ku sabb vál to za tát őr zi a di a lek tus nak. Az ot ta ni ak azt
mond ják, hogy a két fa lu nyelv já rá sát el ső hal lás ra meg le het kü lön böz tet ni
egy más tól, mert a saurisi dal la mos, a timaui pe dig ke mény hang zá sú. Íze lí -
tő ül né hány ki fe je zés timaui di a lek tus ban: Bi hastaden? (Wie heisst du? /
Hogy hív nak?), Bi olt pistaden? (Wie alt bist du? / Hány éves vagy?), Bo
plaistaden? (Wo wohnst du? / Hol laksz?), Bi vria is ten? (Wieviel Uhr ist es?
/ Hány óra?), Pis ta nouch hungari? (Bist du noch hungrig? / Éhes vagy?),
Milach (Milch / tej), Proat (Brot/ke nyér), Bosar (Wasser/víz), Bain
(Wein/bor), Meal (Mehl/liszt), Chas (Käse/sajt), Zukar (Zucker/cu kor), Eil
(Öl/olaj), Solz (Salz/só), Eisach (Essig/ecet). Vé gül kö vet kez zen La u ra
Plozner van Ganz ver se, mely nek cí me Tuas haintan (Tedd meg ma): „Ols
geim ona drauf rearn unt haintan tuans./ Rein ona auf zan holtnsi asti jamp
scholat seachn virn seen asta pist unt haintan tuans./ Menda eipas niit
varschteast unt bolast da zait ainhoom, tuas haintan bal moarn hiasta ckana
kurascha” (PLOZNER VAN GANZ 2001, 38. p.).

Timau és nyel vi kör nye ze te

Timau Udinétől észak ra az oszt rák ha tár kö ze lé ben fek szik, egy 2000 mé te res
hegy csúcs vá laszt ja el tő le. Egy 2004-es fel mé rés sze rint 432 la ko sa van.1 Ala -
pí tá sá nak pon tos ide jé ről írott for rá sok nem áll nak ren del ke zés re, de a szó -
be li ha gyo mány sze rint el ső la ko sai bá nyá szok vol tak, akik a karintiai Gail-
völgyből és a Weissensee vi dé ké ről te le pül tek át er re a te rü let re, hogy a he lyi
ezüst- és réz bá nyák ban mun kát ta lál ja nak. Be te le pü lé sük két hul lám ban tör -
tént: elő ször 1000 kö rül, ké sőbb pe dig a 13. szá zad vé gén. A fa lu ne vé nek
vizs gá la ta se gít ke let ke zé si ide jé nek meg ál la pí tá sá ban. Né met el ne ve zé se
Tischelwang, di a lek tus ban Tischlbong. A -wang/-wanch vég ző dé sű te le pü -
lés ne vek el tűn nek 1100 után.2 Ez meg erő sí ti a fa lu el ső ala pí tá sát, mely el tűnt
egy föld ren gés vagy pes tis kö vet kez té ben. A te le pü lés ne vé nek tö ve egy nö -
vény re, a pász tor tás ká ra (Taschenkraut) utal. Az olasz el ne ve zést, Timaut
egy má sik név re ve ze tik vis  sza: Timavus fo lyó is ten ne vé re.3
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Mi e lőtt rá tér nék a fa lu ban be szélt nyel vek re és azok sze re pé re, fon tos em -
lí tést ten ni Olasz or szág nyel vi sok szí nű sé gé ről. Az olasz la kos ság kö ré ben a
két nyel vű ség egy ál ta lán nem szo kat lan je len ség. A te rü le ti leg és po li ti ka i lag
egy sé ges Olasz or szág csak 1861 óta lé te zik, ek kor egye sí tet ték azt a szá mos
la tin di a lek tust is, me lyet a te rü le ten be szél tek, s me lyek szó kin cse és nyelv -
ta ni rend sze re közt sok szor igen je len tős kü lönb sé gek vol tak. A sok vál to zat
kö zül a fi ren zei lett az, mely a kö zös nyelv, az iro dal mi nyelv vál to zat alap já -
ul szol gált. Csak a po li ti kai egy sé ge sí tés után, a 19. szá zad má so dik fe lé ben
kez dő dött el az úgy ne ve zett olasz nyelv ki ala ku lá sa és ter je dé se. A po li ti kai
vál to zá sok mel lett a gaz da sá gi vál to zá sok is elő se gí tet ték a nyelv egy sé ge sü -
lé sét: az egy sé ges köz ok ta tás ki ala kí tá sán kí vül a mig rá ci ós fo lya ma tok is
ser ken tő en ha tot tak. Az ipar fej lő dé sé vel meg in dult a fal vak la kos sá gá nak a
vá rosok ba köl tö zé se, az el ma ra dot tabb dé li te rü le tek ről so kan észak ra köl -
töz tek. Az el ván dor lás a di a lek tus el ha gyá sá ra és a stan dard vál to zat hasz ná -
la tá ra kényszerítette a la ko so kat.4 A ké sőbb meg je le nő tö meg tá jé koz ta tá si
esz kö zök szin tén hoz zá já rul tak az egy sé ge sü lés hez. 

Az italianizáció gyors lép tek kel ha ladt a 19. szá zad tól nap ja in kig, ám még
nem zá rult le, ma is tart. Egy nyelv éle té ben száz öt ven év nem olyan hos  szú
idő, hogy a szám ta lan kü lön fé le di a lek tus nyom nél kül el tűn he tett vol na. Ma
már az ola szok nak csak 11,3%-a be szé li ki zá ró lag a di a lek tust.5 A né pes ség
fenn ma ra dó ré sze amel lett, hogy is me ri az iro dal mi nyelv vál to za tot, a he lyi
di a lek tust is hasz nál ja a min den nap ok ban. Az ola szok két nyel vű sé gét sem a
bilingvizmus (két vagy több nyelv min den na pi hasz ná la ta), sem a diglosszia
(két vagy több nyelv hasz ná la ta, mely ben a nyel vek kö zött funk ci ó be li kü -
lönb ség van) fo gal ma nem fe di le tel jes egé szé ben. Ese tük ben az úgy ne ve zett
dilália je len sé gé ről van szó. A diláliára az jel lem ző, hogy a két kód funk ci ó ja
ugyan el té rő, még is bi zo nyos hely ze tek ben bár me lyik vál to zat hasz nál ha tó.
Gya ko ri a vál to za tok köz ti vál tás. Az el sőd le ges szo ci a li zá ci ó ban mind ket tő
részt vesz. Az iro dal mi nyelv ma ga sabb presz tíz  zsel ren del ke zik, a di a lek tus
nem stan dar di zált.6 Ez utób bi ak egy ré sze ren del ke zik írott nyel vi ha gyo -
mán  nyal. 

Timau kör nyé kén a stan dard olasz mel lett élő he lyi nyelv vál to zat a friuli,
me lyet ma már önál ló nyelv ként is mer nek el, s az or szág ki sebb sé gi nyel vei
közt sze re pel. Ezt az anya or szág nél kü li neo la tin nyel vet so ká ig csak az olasz
egyik di a lek tu sa ként tar tot ták szá mon. 700 000 beszélője7 négy kü lön fé le vál -
to za tát használja, a vál to za tok kö zött nincs egy sé ges koiné (kö zös nyelv).8

A szó ban for gó fa lu la ko sai te hát ki sebb sé get al kot nak egy má sik ki sebb -
ség ben. Min den nap ja ik ban az olasz, a friuli és a karintiai nyelv egy aránt je -
len van. A sok nyel vű sé gé ből adó dó an a te le pü lés ne ve is négy kü lön fé le vál -
to zat ban lé te zik: ola szul Timau, friuli nyel ven Tamau, karintiai nyelv já rás -
ban Tischlbong, né me tül Tischelwang. A nem ré gi ben el hunyt Giuseppe
Francescato vég zett rész le tes szociolingvisztikai vizs gá la tot a fa lu ban, ered -
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mé nye it 1994-ben tet te köz zé Timau, tre lingue per un paese cí mű köny vé ben.
Írá sá ból idé zek né hány szá za lé kos ada tot. Azt kö ve tő en pe dig ar ról szá mo -
lok be, amit 2007. feb ru á ri timaui utam so rán sze mé lye sen ta pasz tal tam, s
amit a kul tu rá lis egye sü let ve ze tő je, a ta ní tók és a he lyi la ko sok kö zöl tek ve -
lem be szél ge té se ink so rán. 

Nyelv hasz ná la tuk

A fel nőtt la kos ság 71%-a be szé li a karintiai nyelv já rást. Ha szá muk ki e gé szül
a nyel vet pas  szí van is me rő ké vel, ak kor 87% ez az arány. A gye rek ko rú ak kö -
ré ben az ak tív nyelv is me ret 61%, a pas  szív nyelv tu dás sal ki egé szít ve 75%.9

Ér de mes ezt mind járt ös  sze ha son lí ta ni a friuli nyelv tu dás ra vo nat ko zó
ada tok kal. A fel nőt tek 88%-a hasz nál ja ak tí van, a pas  szív nyelv tu dá sú ak kal
együtt 96%-uk. A gye re kek 70%-a ak tív be szé lő je a nyelv nek, de a pas  szív tu -
dá sú ak kal együtt 95%-ra nő az arány.10 Lát ha tó, hogy a két ki sebb sé gi nyelv
kö zül a friuli az is mer tebb. 

Timau egé szé re jel lem ző a há rom nyel vű ség, de ez nem je len ti azt, hogy
a fa lu ban min den ki egyé ni leg is há rom nyel vű. Ola szul ter mé sze te sen min -
den ki be szél. 7%-uk ezen kí vül más nyel vet nem is mer, 23%-uk friuli–olasz
két nyel vű, 7%-uk karintiai–olasz két nyel vű és 63%-uk be szé li mind há rom
nyel vet.11

Mint min den ki sebb sé gi nyelv meg őr zé sé ben, itt is meg ha tá ro zó sze re pe
van a csa lád nak. Azok nak a gye re kek nek van a leg na gyobb esé lye a há rom -
nyel vű ség re, akik nek mind két szü lő je timaui, s tő lük ta nul ják meg el ső
nyelv ként a he lyi né met nyelv já rást. Az ilyen csa lád ból szár ma zók 92%-ánál
így is tör tént. A töb bi ek nél a friuli vagy az olasz volt az el ső nyelv, amit el sa -
já tí tot tak. Akik nél az olasz, azok a leg fi a ta labb kor osz tály hoz tar toz nak.12

A vegyes házasságokban a gye re kek nek csak 15%-a ta nul ja meg a karintiai
nyel vet. Ezek ben a há zas sá gok ban szü le tet tek 54%-a vált friuli–olasz két -
nyel vű vé, 8%-a karintiai-olasz két nyel vű vé, 9%-a há rom nyel vű lett és 29%-a
csak alig vagy pas  szí van is mer te a friulit és/vagy a karintiait.13

A ne mek kö zött kü lönb sé gek fi gyel he tők meg a nyelv hasz ná lat ban. A nők
na gyobb arány ban hasz nál ják a csa lád ban a né met di a lek tust, a gye re ke ik kel
69%-uk be szé li, míg a fér fi ak nak csak 47%-a. Ba rá ti tár sa ság ban vi szont a fér -
fi ak ré sze sí tik előny ben a nyelv já rást, 76%-ban, szem ben a nők 62%-ával.

A két nem nyelv is me re te kö zött egyéb ként nincs szá mot te vő kü lönb ség: a
fér fi la kos ság nak a 72%-a, a nők nek pe dig a 69%-a be szé li a nyel vet.14

Az is ko lai vég zett ség is be fo lyá so ló té nye ző. A timaui né met nyelv já rást
azok hasz nál ják a leg gyak rab ban, akik csak ál ta lá nos is ko lát vé gez tek. Ők az
idős kor osz tály ba tar toz nak. A kö zép is ko lát vég zet tek és a dip lo má sok rit -
káb ban hasz nál ják.15
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Az élet kor csök ke né sé vel a nyel vet is me rők ará nya is csök ken. Az idő sebb
ge ne rá ció tag jai a friulit vagy az olaszt csak a má sod la gos szo ci a li zá ció so rán
sa já tí tot ták el, és min den csa lád tag gal karintiai di a lek tus ban be szél tek. Ma
38%-uk ola szul szól a fi a ta lok hoz.16 A har minc év alat ti ak nak 29%-a be szé li
mind két ki sebb sé gi nyel vet, 9%-a az ola szon kí vül csak a karintiait, 47%-a
csak a friulit.17 Er re a kor osz tály ra jel lem ző, hogy las san mind a karintiait,
mind a friulit el hagy ja. 

A né met di a lek tus vis  sza szo ru lá sa az öt ve nes évek ben kez dő dött. Né met -
or szág el vesz tet te a má so dik vi lág há bo rút, s a „győz tes” Olasz or szág ban
nemkí vá na tos nyelv lett a né met. Ek kor kezd tek a karintiai anya nyel vű szü -
lők is ola szul be szél ni gyer me ke ik hez. Az olasz nyelv elő tér be ke rü lé sét ma
több té nye ző is elő se gí ti. A nyelv presz tí zse mes  sze meg ha lad ja a nyelv já rás -
ét, s ez a kü lönb ség az idő elő re ha lad tá val csak nö vek szik. A he lyi di a lek tus
csak a fa lu be li ek kel hasz nál ha tó, s szó kin csé ből hi á nyoz nak a mo dern élet tel
kap cso la tos ki fe je zé sek. A so ká ig fenn ál ló en do gá mi át egy re in kább fel vált ja
az exo gá mia, s a ve gyes há zas sá gok nem ked vez nek a nyelv meg ma ra dá sá -
nak. Ha a férj szár ma zik má sik te le pü lés ről, a fe le ség szin te min dig el köl tö -
zik a fa lu ból. 

Az el öre ge dés Timaura is jel lem ző. Ke vés gye rek szü le tik, ezért több az
idős, mint a fi a tal. A nyelv is me ret re vo nat ko zó ér té kek ezért is mu tat nak vi -
szony lag jó ered mé nye ket. A la kos ság csök ke né sé nek má sik té nye ző je az el -
ván dor lás. En nek fő oka a mun ka he lyek hi á nya. 1969-ben még 1200 fő la kott
Timauban,18 a het ve nes évek től kezd ve ro ha mo san csök ken ni kez dett a la -
kos ság, s ma lét szá muk egy har ma da az ak ko ri nak. Az el ván dor lók egy ré sze
va la me lyik kö ze li nagy vá ros ban te le pe dett le, de nagy ré szük kül föld re
ment: Svájc ba, Auszt ri á ba vagy Né met or szág ba, ki hasz nál va az ott hon ról
ho zott nyelv is me re tet. A gye re kek hely ze tét ne he zí ti, hogy az is ko la olasz
nyel vű, s a nap nagy ré szét eb ben a kö zeg ben töl tik. Timauban csak al só ta -
go zat mű kö dik, a fel ső ta go zat tól kezd ve in gá zás ra kény sze rül nek. Ha va la -
ki kö zép is ko lai évei alatt kol lé gi um ban la kik, szin te tel jes egé szé ben el sza -
kad az ott ho ni nyelv től. 

Az al só ta go zat ma kö zös a szom széd fa lu val, Cleulisszal, ahol friuli nyel -
vű la kos ság él. Kö te le ző ide gen nyelv ként min den ki an golt ta nul, a né met
vá laszt ha tó tan tárgy. Mind két ki sebb sé gi nyelv, a friuli és a karintiai is je len
van az is ko lá ban, ezek is vá laszt ha tó for má ban. A di a lek tust ok ta tó timaui ta -
ní tó nő, Velia Plozner ma ga ké szí tett tan köny vet a friuli nyel vet ok ta tó kol lé -
ga nő jé vel együtt. A könyv egyik fe le karintiai, a má sik fe le friuli nyelv könyv.
Né hány egyéb olasz nyel vű szö veg gyűj te ményt is le for dí tot tak a gye re kek -
nek a má sik két nyelv re. A ta ní tó nő el mon dá sa sze rint év ről év re ke ve sebb
gye rek vá laszt ja a karintiai nyelv órát, s ez a 6–11 éves kor osz tály sem a csa -
lád ban, sem egy más közt nem hasz nál ja a nyelv já rást. Egy más sal ola szul be -
szél nek, s a friulit meg ér tik. A karintiai nyelv já rás ból né hány gye rek ért egy
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ke ve set, de ők is ola szul vá la szol nak. Az is ko la kap cso la tot tart fenn a nyelv -
szi get má sik fa lu já nak, Saurisnak az is ko lá já val. Az is ko lá val azo nos épü let -
ben mű kö dik a két fa lu kö zös óvo dá ja, ahol az óvó nők be szé lik mind két ki -
sebb sé gi nyel vet. A fel ső ta go zat Paluzzában van, a nyelv já rás ott is vá laszt -
ha tó tan tárgy. 

Ha a Timauban hasz nált nyel vek egy más köz ti vi szo nyát kel le ne be mu -
tat ni, mind a bilingvizmus, mind a diglosszia fo gal ma szó ba ke rül ne. A leg -
ma ga sabb rang ja az olasz nak van, ez az írott nyelv, az is ko la nyel ve és a leg -
több hi va ta los érint ke zés nyel ve. A diglosszia vi szony ban ve le szem ben áll a
friuli és a karintiai nyelv, me lyek az in for má lis érint ke zé sek kor hasz ná la to -
sak. E ket tő egy más sal bi ling vis vi szony ban áll, funk ci ó be li kü lönb ség nincs
köz tük. A köz tük va ló vá lasz tás el ső sor ban a be széd part ner től, eset leg a té -
má tól függ. A fent már em lí tett dilália je len sé ge an  nyi ban egé szí ti ki a
diglossziát, hogy ha a hely zet úgy kí ván ja, az olaszt is hasz nál ják in for má lis
hely ze tek ben, s a friuli pe dig – mi vel önál ló nyelv – meg je le nik új sá gok ban
és a ré gió hi va ta los in téz mé nye i ben. El ső sor ban a fi a ta lok kö ré ben fi gyel he -
tő meg, hogy a nyelv is me ret nem fel tét le nül jár együtt a nyelv hasz ná lat tal.
Ezt a je len sé get Dutto vet te ész re a ladinok kö ré ben, ezért el kü lö ní tet te egy -
más tól a le het sé ges és a fel té te les két nyel vű sé get. Ez utób bi egy adott nyelv
vélt bir tok lá sa, mely je len leg nem mű kö dik.19 Ez a karintiai fi a ta lok ról is el -
mond ha tó. 

A kul tú ra fenn tar tói

A ha gyo má nyok to vább élé sét eb ben a kis lé lek szá mú fa lu ban több egye sü let
is biz to sí ta ni igyek szik. Húsz éve mű kö dő néptáncegyüttesük rend sze re sen
szer vez ta lál ko zó kat más tánc együt te sek kel. Test vér kap cso la tot tart fenn a
Pécs hez kö ze li sváb fa lu, Mecseknádasd együt te sé vel. Mind két cso port járt
már a má sik nál ven dég sze re pel ni.

A kó rus, mely karintiai, friuli és olasz da lo kat éne kel, har minc öt éve ala -
kult.

A kul tu rá lis egye sü let a het ve nes évek vé gén jött lét re, s cél ja a né met di -
a lek tus élet ben tar tá sa. A he lyi kul tú rá val kap cso la tos kü lön fé le írá so kat ad
ki. Éven te há rom szor (ka rá csony kor, hús vét kor és Nagyboldogasszony nap -
ján) je len te ti meg a há rom nyel vű új sá got, mely az Asou Geats ne vet vi se li. Az
1984 óta meg je le nő ki ad vány karintiai és olasz nyel vű írá so kat tar tal maz a fa -
lu éle té vel kap cso lat ban. A szer kesz tők azt ter ve zik, hogy a jö vő ben csak ka -
rintiai nyel vű cik kek fog nak az új ság ba ke rül ni, hogy sze re pét, a nyelv meg -
men té sét job ban be tölt hes se. Az ol va sók nagy ré sze ugyan is csak a szá má ra
kön  nyeb ben ért he tő, olasz nyel vű írá so kat ol vas sa el. Má sik rend sze res ki ad -
vá nyuk a Timaui Kul tú ra Fü ze tei (Tischlbongara Piachlan) so ro zat, mely a ne vé -
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vel el len tét ben igen vas kos, min den pél dá nya kö rül be lül 400 ol da las. 1997
óta nyolc szám je lent meg be lő le. Timau tör té ne té vel, kul tú rá já val, szo ká sa i -
val kap cso la tos írá so kat tar tal maz, karintiai és olasz nyel ven. A gye re kek is
ta lál nak ben ne ked vük re va ló ol vas má nyo kat. A leg utób bi, 2004-es szám ban
pél dá ul ol vas ha tó a Pinocchió egy rész le te karintiai for dí tás ban. 

A ko di fi kált di a lek tus

A nyelv szem pont já ból na gyon nagy je len tő sé gű a 2002-ben el ké szült s Bécs -
ben ki adott szó tár, mely a Timauban be szélt né met nyelv já rás szó kincs ét tar -
tal maz za, s je len té sü ket ola szul és né me tül is meg ad ja. A két szer kesz tő An -
na Gasser és Ingeborg Geyer.20 A szó tár a nyelv ben ma meg ta lál ha tó sza va -
kat tar tal maz za, így sok neo la tin jö ve vény elem ta lál ha tó ben ne, me lyek nem
el ső sor ban az olasz ból, ha nem a friuli nyelv ből szár maz nak. A nyelv tan -
könyv még nem je lent meg, dol goz nak raj ta. A karintiai nyelv szi get má sik
két te le pü lé sén szin tén foly nak a mun ká la tok. Sappadának és Saurisnak szó -
tá ra van, a nyelv tan köny vek még eze ken a te le pü lé se ken sem ké szül tek el. 

Tör vé nyi sza bá lyo zás

A tar to mány, Friuli-Venezia Giulia 1999-ben tör vényt ho zott, mely a te rü le -
tén élő né met  aj kú ki sebb ség vé del mét biz to sít ja. Az 1999/4. sz. tör vény 6.
pa ra gra fu sá nak 40. és 41. be kez dé se alap ján Friuli-Venezia Giulia tar to mány
vé di a né met kö zös sé ge ket, anya gi tá mo ga tást nyújt va kul tu rá lis és leg fő -
képp nyel vi te vé keny sé ge ik re, le gyen szó tár sa sá gok ról, kul tu rá lis szer ve ze -
tek ről vagy a te le pü lé sek né met anya nyel vű la kos sá gá ról. 

2009-ben a Tar to má nyi Ta nács újabb tör vényt fo ga dott el a né met ki sebb -
ség vé del me ér de ké ben. A 2009/20. sz. tör vény 14. pa ra gra fu sa el is me ri a
Friuli-Venezia Giuliában élő né met ki sebb ség kép vi se le ti szer ve it, tá mo gat ja
a két nyel vű te le pü lés ne vek és egyéb föld raj zi ne vek be ve ze té sét, a né met
ere de tű ve ze ték- és ke reszt ne vek né met ábé cé sze rin ti írás mód ját. Tá mo gat -
ja azo kat a szer ve ket és is ko lá kat, me lyek a né met nyelv és kul tú ra ter jesz té -
sét se gí tik. A tör vény kü lö nös ér té ket tu laj do nít a Saurisban és Timauban be -
szélt nyelv vál to za tok nak. 

A tar to má nyi tör vé nyek mel lett 1999 óta él egész Olasz or szág te rü le tén a
482. sz. tör vény a tör té nel mi nyel vi ki sebb sé gek vé del mé ről. A tör vény ki -
mond ja, hogy a „Köz tár sa ság vé di az al bán, a ka ta lán, a né met, a gö rög, a
szlo vén és a hor vát nép cso port nyel vét és kul tú rá ját, va la mint a fran ci át, a
fran ko-pro van szált, a friulit, a ladint, az okszitánt és a szár dot be szé lő nép -
cso por to kat. […] Az óvo dai fog lal ko zá so kon az olasz nyelv hasz ná la ta mel -
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lett a nyel vi ne ve lés szá mol a ki sebb ség nyel vé nek hasz ná la tá val is. Az ál ta -
lá nos és kö zép fo kú is ko lák ban a tör vény el ren de li a ki sebb sé gi nyelv mint ta -
ní tá si esz köz hasz ná la tát is. […] A te le pü lé sek ön kor mány za ta el ren del he ti
az ál lam, a tar to mány és a he lyi szer ve ze tek ira ta i nak a ki sebb sé gi nyel ven
va ló meg je len te té sét, hang sú lyoz va, hogy jo gi ér vén  nyel ki zá ró lag az olasz
nyel ven szer kesz tett ira tok ren del kez nek. […] A ki sebb sé gi te le pü lé sek köz -
in téz mé nyi hi va ta la i ban a ki sebb sé gi nyelv szó be li és írott vál to za ta meg en -
ge dett. […] A meg ha tá ro zott te le pü lé sek ál lan dó la ko sai, akik nek ke reszt-
vagy ve ze ték ne vét je len tör vény ha tály ba lé pé sét meg elő ző en meg vál toz tat -
ták, jo go sul tak ne vük ere de ti for má ban va ló vis  sza vé te lé re. […] Egyez mé -
nye ket köt het nek ki sebb sé gi nyel ven su gár zott hír mű so rok ra és prog ra mok -
ra. […] Sa ját költ ség ve tés ük ből tá mo ga tást ál la pít hat nak meg a könyv ki adás,
a saj tó és ma gán rá dió- és te le ví zió ál lo más ok ré szé re. […] Sa ját költ ség ve tés -
ük ter hé re tá mo gat hat ják olyan in téz mé nyek lét re ho zá sát, me lyek a je len tör -
vény ál tal el is mert né pek kul tu rá lis és nyel vi ha gyo má nya i nak vé del mé re
szer ződ nek”.21

Ki te kin tés

Az ősi nyelv já rás ra va ló tu da tos oda fi gye lés a má sik há rom olasz or szá gi né -
met nyelv szi ge ten (cimber, moken, walser) is meg fi gyel he tő. Min den hol mű -
köd nek kultúrintézetek ha gyo mány ápo ló és nyelv meg őr ző cél lal. Né hány el -
kö te le zett hely be li ve ze ti őket, s igen je len tős ered mé nye ket ér nek el. Lu ser -
nában, a cimber fa lu ban kul tu rá lis in té zet, mú ze um, il let ve do ku men tá ci ós
köz pont lé te sült. A he lyi óvo dá ban és az (5 év fo lya mos) ál ta lá nos is ko lá ban
ta nít ják a né met nyelv já rást. Az is ko lá sok nak cimber nyelv könyv ük is van. 

A moken kö zös ség szin tén tart fenn kultúrintézetet könyv tár ral. Kez det -
ben a cimberekkel kö zö sen ki adott LEM cí mű fo lyó ira tuk ma ugyan ezt a ne -
vet vi se li, de mind két nyelv szi get sa ját szá mok kal ren del ke zik. A fo lyó irat
olasz, né met és cimber, il let ve moken nyelv já rá sú cik ke ket tar tal maz. Az ál -
ta lá nos is ko lá ban a moken nyelv já rás is tan tárgy. Az óvo dá ban az olasz mel -
lett mokenül be szél nek a gye re kek hez. Az em lí tett két kö zös ség Trentino-
Alto Adige tar to mány hoz tar to zik, mely nek na pi lap ja a Trentino cí mű lap.
Eb ben két he ten te egy ol dal cimberül, egy pe dig mokenül ol vas ha tó. A tar to -
mány észa ki ré sze Dél-Ti rol, ahol nagy szá mú, te rü le ti au to nó mi á val ren del -
ke ző né met ki sebb ség él. En nek kap csán a cimber és a moken te rü le te ken is
kö te le ző tan tárgy az is ko lák ban a né met nyelv. 

A walser ki sebb ség kul tu rá lis köz pont ja szin tén ki e gé szül könyv tár ral, és
ál lan dó ki ál lí tást mű köd tet. Is ko lá i ban vi szont nem ta nít ják a nyelv já rást.
Időn ként nyelv tan fo lya mot hir det nek fel nőt tek szá má ra, ezek re azon ban ke -
ve sen je lent kez nek. Rend sze re sen meg je le nő fo lyó ira tuk az Augusta ne vet vi -
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se li, ben ne olasz, fran cia, né met és walser nyelv já rás ban írt cik kek je len nek
meg. A fran cia nyelv azért je le nik meg a lap ban, mert a tar to mány ban, Valle
d’Aostában a fran cia is hi va ta los nyelv az ott élő fran cia di a lek tust be szé lő
fran ko-pro van szál ki sebb ség mi att. 

Az egyes kö zös sé gek te vé keny sé ge mel lett a nyel vé szek mun ká ja is lát ha -
tó ered mé nye ket hoz az olasz or szá gi né met nyelv szi ge tek nyelv já rá sá nak
meg őr zé sé ben és ter jesz té sé ben: az egyes fal vak nyelv ta ni rend sze ré nek és
szó kincs ének fel tá rá sa min den hol most zaj lik. Mind há rom karintiai te le pü -
lés nek van szó tá ra. Timau fent em lí tett szó tá rán kí vül a saurisi szó tár is el ké -
szült 2005-ben, Nor ma Denisonnak kö szön he tő en.22 A sappadai23 szó tár 1995
óta lé te zik, író ja Maria Hornung. A cimber nyelv já rás gram ma ti ká ját Hans
Tyroller ír ta le, mely 2003-ban je lent meg.24 A moken nyelv ta ni rend szert
Antho ny R. Rowley köny ve mu tat ja be, mely szin tén 2003-ban lá tott nap vi -
lá got.25

Te vé keny sé gük si ke re seb bé té te le és ér de ke ik ha té ko nyabb ér vé nye sí té se
cél já ból a nyelv szi ge tek 2002-ben egy kö zös szer ve zet ben (Comitato Unitario
delle Isole Linguistiche Storiche Germaniche in Italia) egye sül tek, mely nek
szék he lye Lusernában, a cimber nyelv szi get te le pü lé sén van. Kül döt te ik
rend sze re sen ta lál koz nak és se gí tik egy más mun ká ját.
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