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A szláv nyelvjárások
és a Litván Nagyfejedelemség egyéb nyelvei

Ivanov, Vâè. Vs.: Slavânskie dialekty v sootnošenii s drugimi âzykami Velikogo knâžetva Litovskogo.
= Slavânskoe âzykoznanie. XIII Meždunarodnyj s”ezd slavistov. Ljubljana, 2003 g. Doklady rossijskoj delegacii.

Moskva, Izdatel’stvo „Indrik”, 2003. 258–288. p. 

A világhírû orosz nyelvtörténész és szemiotikus Vjacseszlav Vszevolodovics Ivanov a
13. nemzetközi szlavisztikai kongresszusra (Ljubljana, 2003) készített elõadásában a Lit-
ván Nagyfejedelemség nyelvi viszonyait elemzi.1 Ivanov kiemeli, hogy a Litván Nagyfe-
jedelemség nyelvi helyzete különösen érdekes példája a sokféle nyelv, írásrendszer, val-
lási felekezet és etnikai csoport kölcsönhatásának, amely nemcsak a nyelvi kontaktusok
elmélete számára modellértékû, hanem az integrálódó Európán belüli kommunikáció
szempontjából is. Az 1990-es évek közepétõl, amikor Európában radikális változások
következtek be az integráció irányában, a Litván Nagyfejedelemség nyelveinek és kultu-
rális hagyományainak a története egyre fokozottabban vonzotta a kutatók figyelmét. Bu-
dapesten és Moszkvában nemzetközi konferenciákat szenteltek e témának, amelyeknek
elõadásai tanulmánykötetekben jelentek meg.2 2001-ben Los Angeles-ben is rendeztek e
témával foglalkozó konferenciát, amelyen az amerikai kutatókon kívül oroszok, olaszok
és izraeliek is részt vettek. 

A XIV–XVII. században a Litván Nagyfejedelemség területén a funkcionális soknyel-
vûség alábbi képe rajzolódik ki:

Az északnyugati indoeurópai közül több szláv nyelvet használtak: (1.) A beszélt nyuga-
torosz (rutén) nyelv nyelvjárásai a keleti szláv dialektusok nyugati részének, az óukránnak
és/vagy az ófehérorosznak a korai fejlõdési stádiumát képezték. Ezt a nyelvet használták a
lakosság legnagyobb tömegei a mindennapi érintkezésben, s – egyházi szláv és lengyel ele-
mekkel kiegészülve – ez a nyelv lett az alapja a Litván Nagyfejedelemség legfontosabb
írott nyelvének, amelyen többek között a nagyfejedelmi kancellária dokumentumai is íród-
tak. (2.) Az írott nyugatorosz (rutén) nyelv, amelyen a fentebb említett kancelláriai iratokon
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1 Vö. Jelena Celunova hasonló tárgyú tanulmányát is (Celunova, E. À.: Kul’turnaâ i
âzykovaâ situaciâ Velikogo knâžestva Litovskogo. = Annali dell’Istituto universitario
Orientale di Napoli (AION), Slavistica 5. Napoli 1997–1998. 33–109. p.), amelyet ko-
rábban ismertettünk: Kisebbségkutatás 10/3 (Budapest, 2001), 486–491.

2 A két budapesti konferencia (1998 és 2000) elõadásainak tézisei az alábbi két kötet-
ben jelentek meg: A Litván Nagyfejedelemség és a mai Közép- és Kelet-Európa nyelvei:
Analógiák és folytonosság. Az 1998. május 25–26-i konferencia anyaga. Szerkesztették:
Laczházi Aranka, Szmolinka Eszter, Zoltán András – ßçûêè â Âåëèêî ì  ê í ÿ æå ñòâå
Ëèòî âñêî ì è ñòðà í àõ  ñ îâð åì å í í î é  Öå íòðàëüíîé è Âîñòî ÷íîé Åâðîïû: àíàëîãèè è
ïðååìñòâå í í îñòü. Ðå äàêòîðû: À. Ëàöõàçè, Ý. Ñìîë è í êà, À. Çîëòà í .  Budapest: ELTE,
1998; Hungaro–Baltoslavica 2000, Abstracts – Òå çèñû. Edited by Aranka Laczházi, Esz-
ter Szmolinka and András Zoltán. – P åäàêòîðû: À. Ëàöõàçè, Ý. Ñìîë è í êà, À. Çîëòà í .
Budapest: ELTE, 2000. Az elhangzott elõadások többségének teljes szövege a Studia
Russica XVII (1999) és XVIII (2000) kötetében jelent meg.



túl évkönyveket, különféle egyházi mûveket és számos fordítást készítettek (lengyelbõl,
horvátból, csehbõl, héberbõl). Ez az írott nyelv számos egyházi szláv szót és szerkezetet
tartalmaz, de hangtani és alaktani vonásai a nyugatorosz szóbeli változatával közösek, így
egy olyan korai szláv koinénak nevezhetõ, amelyben az egyházi szláv elemei a helyi be-
szélt nyelvi hagyománnyal vegyültek. (3.) A lengyel nyelv szerepe a lengyel–litván unió
következtében idõvel egyre nõtt, hatása a nyugatoroszra már annak kezdetei óta kimutat-
ható. A Litván Nagyfejedelemség fennállásának a végére a lengyel kiszorítja a nyuga-
toroszt a kancelláriai használatból. Ezzel egyidejûleg a nyugatoroszban annyira felgyü-
lemlik a lengyel eredetû elemek aránya, hogy sokszor már kétségessé válik, hogy egy nyu-
gatorosz szöveg keleti szláv-e még, vagy már inkább keleti szláv elemeket tartalmazó nyu-
gati szláv, vagy esetleg valami keverék. A lengyel emellett Litvánia egyik fõ szakrális
nyelve is lett a katolikus vallás felvétele után. A beszélt lengyel nyelv Vilna és a nagyfeje-
delmi udvar egyik nyelve is volt. (4.) A cseh nyelvrõl nyugatoroszra számos egyházi és vi-
lági fordítás készült. (5.) Az egyházi szláv nyelv nyugatorosz változatában volt bizonyos
mennyiségû jövevényszó a nyugatoroszból, de alapvetõen ugyanúgy az ószláv folytatója
maradt, mint a többi egyházi szláv változat. Miután a XVI. században a nyugatorosz is át-
vesz egyházi nyelvi funkciókat, az egyházi szláv a magasabb rendû szakrális nyelv szere-
pét tölti be. (6.) Az orosz (nagyorosz) nyelv és dialektusai a Litván Nagyfejedelemség kele-
ti és északkeleti peremterületein voltak elterjedve. Emellett sok orosz vallási és politikai ül-
dözött is menedékre talált, mint például Ivan Fjodorov, a híres nyomdász.

A balti nyelvek közül (7.) a litván nyelv és nyelvjárásai régebben a mainál nagyobb te-
rületen voltak elterjedve. A pogány korban a litván nem volt írott nyelv, a litván elit és a
nagyfejedelmi udvar a kereszténység felvétele után is a nyugatoroszt használta állam-
igazgatási célokra. A litván nyelvben sok lengyel jövevényszó van, amelyek többnyire a
kereszténység felvétele után honosodtak meg. (8.) A lett nyelv formálisan a Litván Nagy-
fejedelemség befolyási övezetébe tartozott, azonban a XVI. századra a német hatás olyan
erõssé válik, hogy az elit áttér a német nyelvre, a lett csak a falusi lakosság nyelveként
marad fenn. A protestáns Lettország és a katolikus Latgale nyelve fokozatosan elkülönül
egymástól, a latgal kevésbé volt kitéve a német hatásnak, viszont szoros kontaktusban
fejlõdött a szomszédos keleti szláv dialektusokkal. (9.) A porosz nyelvet (óporosz) hamar
kiszorította a német, s ma már csak viszonylag késõi, a kereszténység felvétele utáni
nyelvemlékekbõl ismerjük. (10.) A jatving nyelvrõl, amely a német terjeszkedés elõl a
legkeletebbre szorult, még ennél is kevesebb hiteles forrásunk van.

A germán nyelvek közül (11.) a jiddis a legújabb nézetek szerint mintegy ezer éve külö-
nült el a középnémet dialektusoktól. Kialakulásában az óhéber mellett a szláv nyelvek is
szerepet játszottak, az alapját képezõ judeogermán nyelvre egy korábban használt lausitzi
szorb judeoszláv nyelvjárásról tértek át beszélõi. A Litván Nagyfejedelemség területére
nem csak Németország felõl telepedtek be zsidók, hanem délkeleti irányból, Kijev felõl is,
itt azonban ezek is áttértek a jiddisre. (12.) Az alnémet és a felnémet a Litván Nagyfejede-
lemség északi peremvidékén jut szerephez, ahol kiszorítja a poroszt és a többi nyugatbalti
dialektust, továbbá a hierarchikus rendben a lett és részben a déli észt fölé emelkedik.

Az egyéb nyugati indoeurópai nyelvek közül (13.) a latin a nagyfejedelmi kancellária
és az udvar egyik nyelve és az ország katolikus vallású nyugati részének szakrális nyel-
ve volt, továbbá ez volt az egyetemi és a teológiai mûveltség nyelve is. Néhány különle-
ges esetben a latin beszélt nyelvként is fontos szerephez jutott, például Báthory István ud-
varában, aki nem beszélte az ország élõ nyelveit.

Akeleti indoeurópai nyelvek közül (14.) az örmény nyelv a XVI. századig megmarad a
XIV. században Galíciába és Podóliába betelepült örménység szakrális nyelvének azután818
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is, hogy az örmények áttérnek a kipcsák nyelvre, és áttérnek a katolikus vallásra. A kip-
csák nyelvû szövegeket továbbra is örmény betûkkel írják, fennmaradtak örmény és kip-
csák kétnyelvû szövegek is. (15.) A görög nyelv mint a kereszténység egyik szakrális
nyelve jutott szerephez a teológiai és az egyetemi oktatásban. Görögbõl készült számos
egyházi szláv nyelvû, a Litván Nagyfejedelemségben közkézen forgó fordítás. (16.) A ci-
gány nyelv közép-európai nyelvjárásainak beszélõi 1501-ben már biztosan elérték Vilnát.
Az ukrajnai dialektus beszélõi valószínûleg már néhány évszázaddal korábban megjelen-
tek a Litván Nagyfejedelemség területén.

A török nyelvek közül (17.) a karaim Vitovt (Vytautas, Witold) nagyfejedelem óta volt
elterjedve Vilnában és Trokiban (Trakai). A karaimok a judaizmus egy változatát követik,
a Krímbõl telepítette át õket Vitovt, aki belõlük állította ki a testõrségét. Török beszélt
nyelvüket ötszáz évig megtartották, noha azt szûk etnikai és vallási csoportjukon kívül
nem használhatták. (18.) A litvániai tatár (kipcsák) nyelv a lengyelországi örmények kö-
zött maradt fenn a XVII. századig, amikor is az örmények végleg áttértek a lengyel
nyelvre. A litvániai muzulmán tatárok, akik idõközben áttértek a nyugatoroszra, a kipc-
sákot egyik – az arabnál alacsonyabb presztízsû – szakrális nyelvüknek tekintik.

A sémi nyelvek közül az (19.) óhéber szakrális nyelve volt a jiddisül beszélõ zsidók-
nak a Litván Nagyfejedelemség minden részén és a karaim nyelvû közösségnek a fõvá-
rosban és környékén. A különbség az óhéber tekintetében a két közösség között az volt,
hogy a zsidóknál az óhéber mellett magasabb rendû szakrális nyelvként az arámi is sze-
repelt, míg a Talmudot és más arámi nyelvû szövegeket el nem ismerõ karaimoknál az
óhéber az egyedüli szakrális nyelv volt. (20.) Az arámi a jiddis nyelvû zsidó közösségben
a Talmud szent szövegeiben használt magasabb szakrális nyelv volt. (21.) Az arab a Lit-
ván Nagyfejedelemségben olyan mohamedánoknak a szent nyelve volt, akik beszélt
nyelvként a nyugatoroszt, a kipcsákot vagy valamely más fentebb említett nyelvet hasz-
náltak. Ennek a lakosságnak legalább egy része ismerte a Koránt vagy annak bizonyos ré-
szeit ezen a szakrális nyelven, mások ezeket a szövegeket fordításban ismerték. A litvá-
niai tatárok a XVI. században arab és török nyelvû vallási mûveket kezdtek nyuga-
toroszra fordítani úgy, hogy megtartották az arab írást.3

A finnugor nyelvek közül (22.) az észt, a lív, a vót és néhány más velük rokon balti finn
nyelvû nép a Litván Nagyfejedelemség északi határán volt képviselve. (23.) A magyar
nyelv szerepe Báthory István uralkodása alatt vált jelentõssé, aki ezen a nyelven érintke-
zett udvartartásának azon tagjaival, akik ismerték ezt a nyelvet. Õ maga az általa kor-
mányzott ország más beszélt nyelvét nem ismerte, koinéként a latint használta.

A különbözõ írott nyelvek egymáshoz való viszonya a különbözõ vallási közösségek-
ben bizonyos parallelizmust mutat. Az ortodoxoknál és a zsidóknál két-két szakrális nyelv
volt, egy magasabb és egy alacsonyabb rangú (az egyházi szláv és az írott nyugatorosz, il-
letve az arámi és az óhéber), míg a beszélt nyelv ezektõl eltért (beszélt nyugatorosz, illet-
ve jiddis). A soknyelvûség maga után vonta a fordítás szükségességét az egyes vallási kö-
zösségeken belüli és az azok közötti érintkezésben is. 

Zoltán András
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3 A litvániai tatárok arab írású szláv könyveirõl vö. alábbi ismertetésünket: A litvániai
tatárok szláv nyelvû kéziratai (Miškinienë, Galina: Seniausi lietuvos totoriø rankrašèai.
Vilnius, Vilniaus universiteto leidykla, 2001. 263 p.): Kisebbségkutatás 10/4 (Budapest,
2001), 167–168.


