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1. Johdanto 

1.1. Työn tavoite ja tutkimusongelman kuvaus 

Tarkastelen työssäni kielen ja identiteetin suhdetta tekstilähtöisesti. Tekstianalyysin 

tulosten tulkitsemisessa hyödynnän sosiolingvististä taustatietoa. Tutkimusaineistoni 

koostuu udmurttilaisessa Udmurt du e -lehdessä ja transilvanianunkarilaisessa 

Szabadság-lehdessä alkuvuodesta 2007 ilmestyneistä lehtiartikkeleista. Tässä luvussa 

esittelen työni tavoitteita, taustaa ja metodeita. 

Kielellä on merkittävä rooli identiteetin muokkaamisessa, ja toisaalta kielestä voi 

löytää identiteetin heijastumia. Molempien tarkastelemieni vähemmistöjen identiteetti 

on vahvasti sidoksissa kieleen, joten kielellisen aiheen, tekstien, tutkiminen on 

luonnollinen tapa saada lisää tietoa yhteisön identiteetistä. Medialla puolestaan on suuri 

rooli vähemmistön omakuvan kehityksessä. Omat viestintävälineet ovat tärkeä 

voimavara, joka muovaa kuvaa omasta ryhmästä ja vahvistaa yhteistä identiteettiä. 

Viestimien kautta on mahdollista säilyttää ja kehittää kieltä sekä vaikuttaa arvoihin ja 

asenteisiin. Tästä syystä tietyn ryhmän, esimerkiksi kielellisen vähemmistön, mediaa 

analysoimalla voidaan saada selville, millaiset asiat ovat tälle ryhmälle keskeisiä ja 

merkittäviä. (Pietikäinen ym. 2007: 152–153.) 

Työni tavoitteena on selvittää, millaisena kahden vähemmistökansan, Venäjällä 

asuvien udmurttien sekä Transilvanian unkarilaisten, omakuva heijastuu heidän 

omakielisissä lehdissään eli miten unkarilaisuutta ja udmurttilaisuutta representoidaan. 

Toinen tavoite on kokeilla erilaisia lähestymistapoja, joilla kielen ja identiteetin suhdetta 

voidaan tutkia kielilähtöisesti. Aihetta ei ole vielä paljon tutkittu, joten osa työstäni 

koostuu menetelmien kokeilusta ja niiden toimivuuden arvioinnista. Oletukseni on, että 

udmurttilaisuutta ja (romanian-)unkarilaisuutta muokataan ja omaa ryhmää ja sen 

identiteettiä erotetaan muista kielellisin keinoin. Tällaisia keinoja uskon löytyvän 

kaikilta kielen tasoilta. Selvimmin havaittavia ovat leksikaaliset valinnat, kuten 

nimeämiset ja määritteet. Tarkastelenkin työssäni muun muassa sanojen magyar 
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’unkarilainen’ ja udmurt1 ’udmurtti(lainen)’ saamia määritteitä. Aineistosta 

todennäköisesti löytyvä määrite voisi olla esimerkiksi romániai ’romanialainen’, joka 

määrittää sanaa unkarilainen (romániai magyar, ’Romanian unkarilainen’). Tällaisia 

tapauksia esiintyi runsaasti seminaarityössäni (Pynnönen 2009), jossa tekstianalyysin 

avulla tutkin unkarilaisuuden esittämistä Romaniassa ilmestyvissä unkarinkielisissä 

sanomalehdissä. Muita kielellisiä keinoja ovat muun muassa aihevalinnat, verbivalinnat, 

lauseen sisäinen rakenne. Esittelen näitä keinoja tarkemmin luvuissa 4 ja 5. Selvitettyäni 

udmurttilaisuuden ja romanianunkarilaisuuden esittämisen tyypillisimmät piirteet 

vertaan niitä keskenään ja yritän selittää mahdollisia eroja sosiolingvistisen taustatiedon 

avulla. 

Olen valinnut tutkimukseni kohteeksi juuri udmurtit sekä Romanian unkarilaiset 

siitä syystä, että nämä kaksi vähemmistöä poikkeavat toisistaan riittävästi, jotta niiden 

välille voidaan olettaa eroja. Oletan niiden historian heijastuvan voimakkaasti 

identiteetissä: Romaniassa unkarilaiset ovat olleet vähemmistöasemassa vasta alle sata 

vuotta, udmurtit taas jo satoja vuosia. Unkarilaisilla on koulutuksen ja yhteiskunnallisen 

osallistumisen perinne, udmurteilla ei. Jotta vertailu olisi mielekästä, on vähemmistöillä 

oltava myös riittävästi yhtäläisyyksiä. Sellainen on muun muassa vähemmistön koko: 

vaikka transilvanianunkarilaisia on enemmän kuin udmurtteja, suhteellinen osuus 

väestöstä osuu samaan kokoluokkaan. Lisäksi sekä udmurtit että Romanian unkarilaiset 

elivät suuren osan 1900-luvusta sosialistisessa valtiossa, jossa vähemmistöjen asema ei 

ollut kehuttava. Aikakauden jäljet näkyvät molemmissa maissa edelleen ja ne 

vaikuttavat näiden vähemmistöjen kielelliseen kehityssuuntaan. Molemmat 

vähemmistökielet kuuluvat suomalais-ugrilaiseen kielikuntaan, joten ne ovat suomalais-

ugrilaisen kielentutkimuksen opiskelijalle luonteva tutkimuskohde. Näiden kielten 

valikoitumiseen tutkimuskohteiksi vaikutti myös oma kielitaitoni, jonka unkarin ja 

udmurtin osalta katsoin riittävän tämäntyyppiseen työhön. Olen opintojeni aikana 

perehtynyt näihin kieliin ja tutustunut niiden puhujiin ja heidän kulttuuriinsa, mikä 

antaa minulle tekstin analysoinnissa välttämätöntä taustatietoa. 

                                                
1 Udmurtin kieltä kirjoitetaan kyrillisin kirjaimin. Helpomman luettavuuden vuoksi kirjoitan sanan 
udmurt tässä työssä tavallisesti latinalaisin kirjaimin.  
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1.2. Metodit ja aineisto 

Lähestyn tutkimusongelmaani analysoimalla romanianunkarilaisia ja udmurttilaisia 

lehtitekstejä tekstianalyysin keinoin. Kiinnitän huomiota hakusanojen magyar ja udmurt 

esiintymisympäristöihin, tutkin sitä, millaisia asioita ne määrittävät ja millaisia 

määritteitä niihin yhdistetään. Tarkastelutapaani voi kuvata seuraavien kysymysten 

avulla: 1. Kuinka keskeisiä käsitteitä unkarilaisuus ja udmurttilaisuus ovat teksteissä, 

kuinka tiuhaan sanat magyar ja udmurt esiintyvät? 2. Löytyykö aineistosta näille 

sanoille selviä myötäesiintymätendenssejä? Mitä nämä tendenssit kertovat siitä, 

millaisena udmurttilaisuus tai unkarilainen nähdään ja millaisia asioita niihin liitetään? 

3. Miten magyar ja udmurt muuten esitetään teksteissä, mitä niistä kerrotaan? 4. Mikäli 

löytyy eroja udmurttilaisten ja transilvanialaisten tekstien välillä, voiko näitä eroja 

selittää sosiolingvistisen taustatiedon avulla? Esittelen työskentelytapaani tarkemmin 

luvussa 5. 

Tekstianalyysin aineistona olen käyttänyt Romaniassa julkaistavan unkarinkielisen 

Szabadság (”Vapaus”) -lehden tammikuussa 2007 ilmestyneitä numeroita sekä ainoan 

udmurtinkielisen päivälehden Udmurt du en (”Udmurttilainen maailma”) saman 

vuoden tammi- ja helmikuussa ilmestyneitä numeroita. Udmurt du esta analyysissa on 

mukana useampia numeroita kuin Szabadságista, koska Udmurt du en numerot 

sisälsivät vähemmän artikkeleita. Lehtiä valitessani pyrin mahdollisimman hyvään 

vertailtavuuteen. Koska muita udmurtinkielisiä sanomalehtiä ei ole, otin lähtökohdaksi 

Udmurt du en ja yritin etsiä sille sopivan vertailukumppanin. Udmurt du en levikki 

rajoittuu käytännössä Udmurtian tasavallan ja lähitasavaltojen tiettyihin osiin. Udmurtit 

ovat tasavallassaan vähemmistössä. Tästä syystä etsin vertailtavaa lehteä alueelta, jossa 

unkarilaiset ovat paikallisestikin vähemmistössä – joillakin Itä-Transilvanian alueillahan 

heitä on yli puolet väestöstä. Päädyin Kolozsvárin (romaniaksi Clujin) alueen 

päivälehteen Szabadságiin, sillä Kolozsvárissa unkarilaisia on alle 20 prosenttia 

asukkaista. Lehden painosmäärä on suurempi kuin Udmurt du en, mutta muuten lehti 

sopi tarkoitukseen hyvin. Mediatutkija Tivadar Magyarin (2003a) mukaan juuri 

alueellisten päivälehtien lukeminen on yksi transilvanianunkarilaisen yhteisön 

keskeisimmistä perinteistä ja osa jokapäiväistä elämää. Szabadság ja Udmurt du e 

esitellään tarkemmin luvussa 5.1. 
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Aineistoni hankin lehtien internetarkistoista. Etsin teksteistä sanat magyar ja udmurt 

ja tarkastelin sitä, millaisten pääsanojen määritteinä ne toimivat ja millaisia määritteitä 

ne itse saavat. Käytän näistä etsityistä sanoista myöhemmin myös nimitystä hakusanat. 

Työmenetelmään palaan tarkemmin luvussa 5.2. 

1.3. Työn rakenne 

Luvussa 1 kerron tämän työn tavoitteista ja rakenteesta. Luku 2 käsittelee Romanian 

unkarilaisen vähemmistön historiaa ja kielellistä tilannetta, ja luku 3 tarjoaa taustatietoa 

udmurteista. Luvussa 4 esittelen identiteetin käsitettä ja sen suhdetta kieleen ja 

vähemmistöasemaan sekä työssä käytettyjä metodeja. Luku 5 esittelee mahdollisia 

tapoja lähestyä identiteetin representaatiota tekstissä: ensin esitän kvantitatiivisen 

analyysin koko aineistosta ja sen jälkeen kvalitatiivisen, lähilukuun perustuvan 

analyysin valikoiduista näytteistä. Lisäksi luvussa esitetään määritteinä käytettyjen 

magyar ja udmurt sanojen pääsanojen temaattinen luokittelu. Luvussa 6 pohdin 

analyysin tuloksia ja toimivuutta.  Yritän yhdistää tekstintutkimuksen antaman tiedon 

vallitsevaan kielisosiologiseen tilanteeseen ja löytää näiden väliltä syy-yhteyksiä. 

1.4. Aikaisempaa tutkimusta 

Vähemmistön kielen ja identiteetin suhde on yksi sosiolingvistiikan keskeisistä 

kysymyksistä. Sitä ei kuitenkaan ole tutkittu paljoakaan juuri kielen lähtökohdista, 

kieliaineistoa tarkastelemalla. Suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen piirissä askelia 

tähän suuntaan on ottanut Florian Hiß, jonka vuonna 2008 Mainzin yliopistossa 

kirjoittama pro gradu -työ käsittelee Norjan Manndalenin pohjoissaamelaisten 

kielellisen identiteetin ilmenemistä heidän tuottamiensa tekstien kieliopillisissa 

rakenteissa. Hißin tutkimus on innostanut minua, mutta oma työni on muotoutunut 

hyvin erilaiseksi. Yhtenä syynä on aineiston erilaisuus: Hiß haastatteli paikallisia 

asukkaita ja käytti haastatteluissa valtakieltä norjaa, kun taas minä käytän 

vähemmistökielisiä lehtitekstejä.  Hiß tarkasteli ennen muuta kieliopillisia valintoja, 

minä keskityn leksikaalisiin valintoihin ja niiden semantiikkaan.  
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Olen kerännyt tutkimusaineistoni vähemmistöjen omista sanomalehdistä. 

Mediatutkimus on viime aikoina kasvattanut suosiotaan kielitieteilijöiden parissa, sillä 

etenkin sosiolingvistiikan tutkijat joutuvat entistä enemmän pohtimaan etnisyyden ja 

identiteetin muotoutumista ja ylläpitoa. Mediatutkimuksen piirissä vähemmistömediaa 

on tutkittu jo useita vuosikymmeniä. Tunnettu suomalainen tutkija on Sari Pietikäinen 

(2007). Hän on tutkinut 1990- ja 2000-luvulla muun muassa omakielisen median roolia 

Suomen venäläisten maahanmuuttajien sekä saamelaisten keskuudessa. Svenska social- 

och kommunalhögskolanissa on käynnissä projekti Kaksikielisyys, identiteetti ja media 

kulttuurien välisessä ja sisäisessä vertailussa, jossa on mukana myös unkarilainen 

tutkija László Vincze (2009). Vincze on vertaillut muun muassa suomenruotsalaisia ja 

romanianunkarilaisia sanomalehtiä ja tarkastellut vähemmistöidentiteettiä niiden 

perusteella. 

Tekstianalyysillä on Suomessa ja varsinkin suomen kielen tutkimuksessa niin 

vahvat perinteet, ettei kaiken aiemman tutkimuksen esittely tässä olisi 

tarkoituksenmukaista. Uutisten ja sanomalehtiartikkeleiden kieltä tarkastellessa minulle 

on ollut suureksi avuksi Jyrki Kalliokosken (1996) toimittama kokoelmateos Teksti ja 

ideologia – kieli ja valta julkisessa kielenkäytössä. Toinen tärkeä teos on ollut Vesa 

Heikkisen (1999) väitöskirja Ideologinen merkitys tekstintutkimuksen teoriassa ja 

käytännössä.  

Pyrin yhdistämään tekstianalyysin tuomat tulokset sosiolingvistiseen taustatietoon. 

Sosiolingvistiikan alan lähteenä olen transilvanianunkarilaisten osalta käyttänyt 

varsinkin Attila Ben n ja Sándor Szilágyin (2005) artikkelia Hungarian in Romania, 

jonka esittelemät sosiolingvistiset tiedot perustuvat suurelta osin vuosina 1995–1996 

toteutetun laajan SHOH (Sociolinguistics of Hungarian Outside Hungary) -projektin 

kyselytutkimuksiin (Fenyvesi 2005: 7). Udmurtteja koskeva erittäin tärkeä lähde on 

ollut Zsuzsanna Salánkin (2008) Eötvös Loránd Tudományegyetemissä puolustama 

väitöskirja Az udmurt nyelv mai helyzete, joka on tämän hetken kattavin, tuorein ja 

perinpohjaisin esitys udmurtin kielen nykytilasta. Salánkin tutkimus perustuu eri 

puolilla Udmurtian tasavaltaa tehtyihin haastatteluihin sekä osallistuvaan 

havainnointiin. Udmurttia koskevaa sosiolingvististä tutkimusta on olemassa toistaiseksi 

hyvin vähän. 
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2. Unkarilainen vähemmistö ja unkarin kieli 
Transilvaniassa 

2.1. Unkarilaisvähemmistön historia ja kehitys 

Vähemmistökielen arvostukseen ja elinvoimaan vaikuttaa sen käyttömahdollisuuksien 

laajuus, jonka puolestaan määräävät lainsäädäntö, ympäröivän yhteiskunnan ja 

kieliyhteisön asenteet sekä kieliyhteisön koko. Tässä luvussa esittelen Romanian suuren  

ja nuoren unkarilaisvähemmistön historiaa ja nykytilaa erityisesti kielellisestä 

näkökulmasta. Vähemmistön kehityskulut ovat vaikuttaneet voimakkaasti kieliyhteisön 

asenteisiin, ja siksi taustatieto on välttämätöntä tekstianalyysin tuloksia tulkittaessa. 

Unkarilaiset ovat Romanian suurin vähemmistö. Yli 90 prosenttia heistä, n. 1 416 

000 henkeä, elää Transilvaniassa (unk. Erdély), jossa unkarilaisten osuus väestöstä on 

lähes 20 prosenttia. Tässä työssä käytän rinnan termejä ”transilvanianunkarilaiset” ja 

”romanianunkarilaiset”. Transilvanialla tarkoitan Romanian läntistä, Karpaattien 

vuorijonon sisäpuolelle jäävää osaa. Vuonna 1920 solmittuun Trianonin 

rauhansopimukseen saakka Transilvania kuului Itävalta-Unkarille osana Unkaria. Jo 

tuolloin Transilvania oli monietninen ja -kielinen alue, jossa unkarilaisten lisäksi asui 

romanialaisia, sakseja, romaneja, juutalaisia ja myös muita kansallisuuksia. Rajanveto 

ensimmäisen maailmansodan jälkeen jätti Romaniaan liki puolen miljoonan hengen 

unkarilaisvähemmistön. Seuraavina vuosikymmeninä unkarilaisten määrä kasvoi, mutta 

kääntyi 1970-luvun jälkeen jälleen laskuun. Syinä laskuun ovat alhainen syntyvyys, 

maastamuutto ja assimilaatio. Unkarilaisten suhteellinen osuus väestöstä on vähentynyt 

koko ajan. Nykyään Romaniassa elää vuoden 2002 väestönlaskennan mukaan n. 1 432 

000 unkarilaista, hiukan enemmän kuin vuonna 1930. (Ben  ja Szilágyi 2005: 133–

137.) Transilvanian suhteellisesti unkarilaisin alue on itäosan Székelymaa (Ben  ja 

Péntek 2003: 135). 
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Unkarin valtiolla on järjestelmänmuutoksen jälkeen ollut keskeinen rooli 

ulkounkarilaisyhteisöjen kehityksessä, vaikka virallinen ulkounkarilaisia koskeva linja 

on vaihdellut poliittisen tilanteen mukaan. Unkarin kansallisuuspolitiikan päämääränä 

on ylläpitää ja vahvistaa ulkounkarilaisten identiteettiä ja tukea näiden yhteisöjen 

kasvua kotimaassaan. (Unkarin Bukarestin suurlähetystön kotisivu.) Unkarin valtio 

tarjoaa ulkounkarilaisille instituutioille rahallista tukea kielen ja kulttuurin 

ylläpitämiseen sekä keskinäiseen yhteydenpitoon. Lisäksi järjestetään ulkounkarilaisten 

ja Unkarin poliitikkojen yhteistapaamisia. (Szül föld Alapin kotisivu.) Unkarilla ja 

Romanialla on myös EU-yhteistyötä varsinkin alueohjelmien puitteissa. Hankkeet 

suuntautuvat erityisesti rajan tuntumaan eli Transilvaniaan. (Unkarin 

kansallispoliittisten asioiden pääosaston kotisivu.) 

2.2. Unkarin kielen asema laissa 

Romanian perustuslain mukaan Romania on kansallisvaltio, jonka ainoa virallinen kieli 

on romania. Romania määrätään myös opetuksen ja oikeuslaitoksen kieleksi. Lisäksi 

perustuslaissa kielletään perustuslain muuttaminen virallisen kielen osalta, kuten 

kielletään alueellista koskemattomuutta ja jakamattomuutta koskevien osien 

muuttaminen. (Ben  ja Péntek 2003: 123–124.) Tämä osoittaa, että virallisen kielen 

jakamatonta asemaa pidetään valtion eheyden kannalta merkittävänä tekijänä. Tästä 

seuraa Ben n ja Péntekin (2003: 125) mukaan tulkinta, että vähemmistökielet ovat 

"vieraita kieliä". Perustuslaki kuitenkin takaa kansallisiin vähemmistöihin kuuluville 

henkilöille oikeuden opiskella äidinkieltään ja oikeuden antaa opetusta vähemmistön 

äidinkielellä. Lisäksi kansallisten vähemmistöjen edustajille taataan oikeus saada tietoa 

heitä koskevista asioista oikeuslaitoksissa sekä puhua tuomarin kanssa omalla kielellään 

tulkin välityksellä. Laki antaa oikeuksia vain yksilöille, ei yhteisöille. (Ben  ja Péntek 

2003: 124.) 

Romanian opetuslaissa (1995) romanian kielellä on ylivertainen asema muihin 

kieliin nähden. Romaniankielistä opetusta on järjestettävä kaikilla paikkakunnilla, ja 

romanian kielen opiskelu on pakollista kaikille kansalaisille. Laki ei turvaa 
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vähemmistökielistä opetusta, vaan ainoastaan sallii sen. Romanian historiaa ja 

maantietoa saa opettaa vain romaniaksi. (Ben  ja Péntek 2003: 127–129.) 

Vuoden 2001 julkishallintolaissa taataan vähemmistön kielen käyttömahdollisuus 

viranomaisissa paikkakunnilla, joissa vähemmistön edustajia on yli 20 prosenttia 

asukasluvusta (Ben  ja Péntek 2003: 129). Käytännössä paikallishallinnon edustajat 

saattavat olla täysin vähemmistön kieltä taitamattomia (mts. 136). Unkarilaisia on yli 20 

prosenttia vain harvassa suuressa kaupungissa. Székelymaalla tosin on useita 

pienehköjä kaupunkeja, joiden väkiluvusta unkarilaisten osuus on 75 prosentista 

ylöspäin. (Papp ja Erdei.) 

Ben  ja Péntek (2003: 131) mainitsevat vuoden 2002 syrjinnän vastaisen lain 

edistysaskelena, koska siinä todetaan, ettei yhteisön tai henkilön tukemista todellisen 

tasa-arvon saavuttamiseksi voida tulkinta muiden syrjinnäksi. 

2.3. Unkarin kielen asema käytännössä 

Unkarin kieli on Romaniassa ennen muuta yksityiselämän ja vähemmässä määrin 

julkisen elämän kieli. Ero johtuu varsinkin romanian virallisen kielen asemasta. Unkarin 

kielen vähäinen esiintyminen tietyillä elämänalueilla on aiheuttanut joidenkin 

unkarinpuhujien kohdalla kielellisen kompetenssin heikkenemistä, koska näiden 

elämänalueiden sanasto ja ilmaisutavat eivät ole päässeet kehittymään. (Ben  ja 

Szilágyi 2005: 144–145.) Unkarilaiset ovat aliedustettuina mm. valtionhallinnon 

viroissa, johtajina, professoreina ja asiantuntijatehtävissä (Ben  ja Szilágyi 2005: 139). 

Koska korkeassa asemassa olevat henkilöt pystyvät paremmin levittämään omia 

ideologioitaan kieliyhteisössä (Ehala 2004: 12), unkarilaiset ovat heikommassa 

asemassa mielipidevaikuttajina. On muistettava, että valtaosa Romanian unkarilaisista 

kuuluu myös romaniankieliseen kieliyhteisöön ja saa vaikutteita myös sen sisältä. 

2.3.1. Unkarin kielen käyttö koulutuksessa 

Unkarinkielistä koulutusta oli kommunistisessa Romaniassa tarjolla hyvin vähän. 

Vuoden 1989 vallankumouksen jälkeen unkarinkielisiä oppilaitoksien määrä kääntyi 

kasvuun. Nykyään Romaniassa on n. 2300 unkarinkielistä opetusta tarjoavaa perus- ja 
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toisen asteen oppilaitosta, joista hieman yli puolet on itsenäisiä unkarinkielisiä kouluja, 

loput kuuluvat osana muunkieliseen oppilaitokseen. Vuonna 2007 unkariksi 

opiskelevien osuus kaikista koululaisista oli 4,77 % eli vähemmän kuin unkarilaisten 

osuus Romanian väkiluvusta, 6,7 %. (Jelentés a romániai magyarok helyzetér l 2007.) 

Unkarinkielistä yliopisto-opetusta antaa Romaniassa muutama oppilaitos. Kaksi 

niistä, kristillinen Partiumi Keresztény Egyetem ja Unkarin valtion rahoittama Sapientia 

Erdélyi Magyar Tudományegyetem, on yksityisiä. Molemmat on perustettu 2000-luvun 

alussa. (Partiumi Keresztény Egyetemin kotisivu, Sapientia Erdélyi Magyar 

Tudományegyetemin kotisivu.) Kolozsvárilaisessa Babe -Bolyai Tudományegyetem 

-yliopistossa unkarinkielinen opetus perustuu ns. unkarinkieliseen linjaan. Täysin 

unkarinkielistä valtionyliopistoa ei tällä hetkellä Romaniassa ole unkarilaisten 

toistuvista vaatimuksista huolimatta. 

János Péntek  (2004) kirjoittaa artikkelissaan A romániai magyar fels oktatás 

helyzete és kilátásai, että korkeakoulutusmahdollisuuksien kasvun ja muun opetuksen 

tilan välillä on ristiriita. Yhä harvemmat nuoret kirjoittavat ylioppilaaksi unkarin 

kielellä. Péntek moittii unkarinkielisiä koulutusmahdollisuuksia yksipuolisiksi ja toteaa 

puutteita varsinkin maatalouden, talouden, lain, tekniikan ja luonnontieteiden aloilla.  

2.3.2. Unkarinkielinen lehdistö Transilvaniassa 

Romanianunkarilaiset lehdet saavat vain vähän tukea Romanian valtiolta. Suurinta osaa 

lehdistä kustantavat yksityiset yritykset. Luetuin lehtityyppi on paikallislehti. 

Paikallislehdet ovat tyypillisesti laajuudeltaan ja levikiltään pieniä. Niiden lisäksi 

ilmestyy pari Transilvanian-laajuista päivälehteä sekä muutama maanlaajuinen 

viikkolehti. (Magyari 2003b.) Magyarin (2003a) mukaan Romanian unkarilaisen 

median työntekijät eivät ole ammatillisesti päteviä ja heiltä puuttuu asiantuntijatietoa ja 

-yhteyksiä. Asioiden analysointia ja taustoittamista vältellään. Romanianunkarilaiset 

lehdet keskittyvät vähemmistöön kuuluvaa lukijaa koskeviin aiheisiin eivätkä niinkään 

siihen, mikä on mielenkiintoista tai huomionarvoista (Magyari 2003b).  
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2.3.3. Kielenvaihdon uhka transilvanianunkarilaisten keskuudessa 

Martin Ehala (2004: 13–15) muistuttaa sosiolingvistisestä teoriasta, jonka mukaan 

kielen nauttima arvostus on tärkeä kielenvaihtoon vaikuttava tekijä. Kieliyhteisöön 

saapuu jatkuvasti sen ulkopuolelta uusia ilmiöitä, joihin päästään käsiksi ulkopuolisen 

ympäristön kielen välityksellä. Mikäli näitä uusia ilmiöitä arvostetaan, myös niitä 

välittävän kielen arvostus kasvaa. Kielen elinvoimaisuus riippuu siitä, kumpaa 

kieliyhteisö arvostaa enemmän, ulkopuolisen ympäristön ideologista ja sosiaalista 

järjestelmää vaiko omaa järjestelmäänsä. Arvostuksen siirtyminen oman kieliyhteisön 

ulkopuolelle voi johtaa kielenvaihtoon. Kielenvaihto ja assimilaatio vähentävät 

romanianunkarilaistenkin määrää. Yhtenä assimilaatioon johtavana syynä Ben  ja 

Szilágyi esittävät seka-avioliittojen suuren määrän. Niissä syntyneet lapset merkitään 

useimmiten kansallisuudeltaan romanialaisiksi. (Ben  ja Szilágyi 2005: 137.) 

Oletettavaa on, että näissä perheissä lapselle muodostuu myös romanialainen 

identiteetti, eikä häntä kannusteta kaksikielisyyteen. Assimilaatioon johtaa myös 

unkarilaisen asutuksen hajanaisuus. 44 prosenttia unkarilaisista asuu paikkakunnalla, 

jossa unkarilaiset ovat vähemmistössä. (mts. 137.) Kolmanneksi syyksi Ben  ja Szilágyi 

(2005: 138–140) esittävät äidinkielen ja äidinkielisen opetuksen puutteet, jotka osaltaan 

heikentävät unkarilaisten mahdollisuuksia kouluttautua ja nousta merkittävään 

yhteiskunnalliseen asemaan. Vuoden 1992 väestönlaskennan mukaan vain 3,57 

prosenttia unkarilaisista oli korkeakoulutettuja, kun koko väestöstä vastaava osuus oli 

5,15 prosenttia. Korkean asteen oppilaitosten opiskelijoiden määrä on tosin kasvanut 

vuoden 1989 vallankumouksen jälkeen. Pitkään unkarilaiset olivat myös yliedustettuina 

kouluttamattomien tai vähän koulutettujen työläisten joukossa.  

Monet unkarinkieliset puhuvat melko sujuvaa romaniaa, kun taas romaniankieliset 

yleensä eivät osaa unkaria. Tämä epätasapainoinen kaksikielisyys saattaa johtaa 

kielenvaihtoon, mikäli asenne- ja etnografinen ympäristö suosii kielenvaihtoa. (Ben  ja 

Péntek 2003: 145.) 
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3. Udmurttivähemmistö ja udmurtin kieli 

3.1. Udmurttivähemmistön historia ja kehitys 

Udmurtti on suomalais-ugrilaisten kielten permiläiseen haaraan kuuluva kieli, jota 

puhuvat Keski-Venäjällä asuvat udmurtit. Vuoden 2002 väestönlaskennan tietojen 

mukaan udmurtteja oli tuolloin 636 906 henkeä. Suurin osa heistä (n. 460 000 henkeä) 

elää nimikkotasavaltansa Udmurtian alueella. Tasavallassa he muodostavat noin 30 

prosentin vähemmistön. Enemmistönä alueella ovat venäläiset. Suurin osa tasavallan 

ulkopuolella asuvista noin 176 000 udmurtista elää lähialueilla Tatarstanissa, 

Baškiriassa sekä Permin ja Kirovin alueilla. (Salánki 2008: 20 – 21.)  

Udmurtit ovat Udmurtian alkuperäisiä asukkaita (Salánki 2008: 20). Venäläisiä 

alueelle saapui jo 1200-luvulla, mutta suurin muuttoaalto tapahtui 1800-luvulla (mts. 

29.) Udmurtian tasavalta perustettiin hieman nykyistä pienemmässä muodossa vuonna 

1920. Suurimmillaan udmurttien kokonaismäärä on ollut vuoden 1989 

väestönlaskennassa (746 562 henkeä). Sittemmin kehitys on ollut laskevaa. (mts. 22–

23.) 

Udmurtit ovat perinteisesti olleet maaseutuväestöä, mutta nykyään jo liki puolet 

Udmurtian udmurteista asuu kaupungeissa. Kaupungistuminen oli erittäin nopeaa 1900-

luvun jälkipuoliskolla ja jatkuu edelleen. Erityisesti pääkaupunkiin Iževskiin muuttaa 

paljon udmurtteja. (Salánki 2008: 23–25.) 

3.2. Udmurtin kielen asema laissa 

Neuvostoliiton aikana udmurtin kielellä ei ollut tasavertaisia mahdollisuuksia 

valtakieleen venäjään nähden (Salánki 2008: 33). Vaikkei Neuvostoliitolla ollut 

virallista kieltä, venäjä toimi käytännössä virallisen kielen asemassa (mts. 60).  
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Udmurtin kielen asema lainsäädännössä muuttui merkittävästi Neuvostoliiton 

hajottua. Vuonna 1990 julkaistiin julistus Udmurtian suvereniteetista. Asiakirjassa 

julistettiin venäjä ja udmurtti tasaveroisiksi kieliksi tasavallassa. Julistuksella oli suuri 

symbolinen merkitys. Samansisältöinen oli tasavallan vuonna 1994 hyväksytty 

perustuslaki sekä vuonna 2001 hyväksytty laki tasavallan kielistä.  Nämä lait ovat  

luonteeltaan sallivia, joskaan eivät aktiivisesti tukevia. (Salánki 2008: 28, 61.) 

Valtiollisella tasolla tilanne on toinen. Venäjän federaation ainoa virallinen kieli on 

venäjä. Sen opiskelu on pakollista kaikissa maan kouluissa, muiden kielten (myös 

kansallisten kielten) opiskelu on vapaaehtoista. Venäjän kielilaissa (1991) kylläkin 

sallitaan kaikkien kielten käyttö puhujien lukumäärästä riippumatta. Siinä todetaan, että 

jokaisen kielen puhujilla on oikeus kehittää kieltään myös sen kirjallisessa muodossa, ja 

että valtion tulisi taata rahoitus tähän tähtääville hankkeilla. Eri kielten puhujilla on 

myös oikeus asioida viranomaisissa omalla kielellään tulkin välityksellä. Vuoden 1992 

opetuslaki puolestaan takaa kansalaisille oikeuden valita opetuskieli ”mahdollisuuksien 

rajoissa”. (Salánki 2008: 60–61.) 

Vaikka edellä mainitut lait takaavat vähemmistöille monia oikeuksia, ne eivät 

kuitenkaan toteudu käytännössä kovinkaan hyvin, eivätkä yhteisön jäsenet edes odota 

niiden toteutuvan (Salánki 2008: 62). 

3.3. Udmurtin kielen asema käytännössä 

Vaikka udmurtilla on Udmurtian tasavallassa virallisen kielen asema, sen käyttö 

yhteiskunnallisissa yhteyksissä on vähäistä eikä esimerkiksi opetus- tai julkaisutarjonta 

vastaa virallisen kielen asemaa (Salánki 2008: 204). Kuten unkari Romaniassa, 

udmurttikin on etupäässä yksityiselämän kieli. 

3.3.1. Udmurtin kielen käyttö koulutuksessa 

Opetuksen valtakieli on viimeistään 1970-luvulta alkaen ollut venäjä. Alle 50 % 

udmurttilapsista saa udmurtin kielen opetusta. Udmurtiksi opettavia kouluja ei ole, ja 

yhä harvemmissa kouluissa pidetään udmurtin tunteja. Usein lasten vanhemmat eivät 

ole innostuneita udmurtin opetuksesta, koska pitävät sitä ylimääräisenä rasitteena 
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lapselle ja uskovat tämän oppivan kielen muutenkin. Koulun kielipolitiikka edistää 

assimilaatiota. (Salánki 2008: 37–39.) 

Myös korkeakouluissa opetuskieli on venäjä. Ainoa poikkeus on Iževskin yliopiston 

vuonna 1995 perustettu udmurttilainen tiedekunta, jonka opetuksessa käytetään myös 

udmurtin kieltä. Tavoitteena on täysin udmurtinkielinen opetus, mitä ei ole toistaiseksi 

saatu toteutettua. Muissa tiedekunnissa historian, filosofian, sosiologian, oikeustieteen 

ja viestinnän opiskelijat opiskelevat udmurttia kerran viikossa lukukauden tai kahden 

ajan eli hyvin nimellisen määrän. (Salánki 2008: 40–42.) 

3.3.2. Udmurtinkielinen lehdistö 

Udmurtinkielinen lehtitarjonta on suppeaa. Udmurtiksi ilmestyy yksi päivälehti, Udmurt 

du e, joka sekin ilmestyy vain kolme kertaa viikossa. Se on ainoa tasavallan laajuinen 

udmurtinkielinen sanomalehti. Sen lisäksi harvemmin ilmestyy joitakin pieniä paikallis- 

tai aikakauslehtiä (nämä ovat usein kaksikielisiä) tai venäjänkielisten lehtien 

udmurtinkielisiä liitteitä. (Salánki 2008: 44.)  

Udmurttien keskuudessa lehtien lukemisella ei ole pitkää perinnettä, eikä lehtiä 

useinkaan tilata kotiin. Lehdissä myös säästetään, mikäli perheellä on taloudellisesti 

tiukkaa. Lehtien painosmäärät ovat pienentyneet viime vuosina. (Salánki 2008: 45.) 

3.3.3. Kielenvaihdon uhka udmurttien keskuudessa 

Udmurttivähemmistön tilanne muistuttaa romanianunkarilaisten tilannetta siinä, että 

kaksikielisyys on vähemmistön keskuudessa erittäin tavallista. Vain hieman yli 70 % 

itsensä udmurtiksi määrittelevistä osaa udmurttia, mutta kaikki osaavat venäjää. 

Venäläiset ovat pääsääntöisesti yksikielisiä. (Salánki 2008: 26–27.) Tämä 

epätasapainoinen kaksikielisyys on kielenvaihtoa edistävä riskitekijä. Udmurttien 

tapauksessa ympäristö suosii kielenvaihtoa, ja kielenvaihto on kiihtynyt viimeisten 50 

vuoden aikana. Tämä liittynee myös kaupungistumiseen ja seka-avioliittojen 

lisääntymiseen. (Salánki 2008: 26–27.) Vanhemmat saattavat myös ajatella, että lapsen 

on parempi oppia kotona valtakieltä venäjää kuin udmurttia. Monet nuoret udmurtit 

puhuvat venäjää paremmin kuin udmurttia. Venäjää myös arvostetaan udmurttia 
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enemmän, ja siitä on monessa tapauksessa tullut jo perhe-elämänkin kieli. (mts. 205.) 

Nämä ovat keskeisiä eroja romanianunkarilaisten kielelliseen tilanteeseen verrattuna. 

Keskeinen kielenvaihtoon vaikuttava tekijä on udmurtin ja venäjän välinen 

diglossiatilanne, jossa udmurttia ei käytetä yhteiskunnallisessa kontekstissa. Kuten 

unkarilaiset Romaniassa, myös udmurtit ovat aliedustettuina tasavallan hallinnossa. 

Lähes kaikissa hallintoelimissä udmurttien osuus jää alle 30 prosentin, joka on heidän 

osuutensa tasavallan väestöstä (Salánki 2008: 34–35). Heidän yhteiskunnalliset 

vaikutusmahdollisuutensa jäävät täten vähäisiksi, mikä vähentää myös udmurtin kielen 

käyttöä. Yksi tekijä on myös udmurttien valtaväestöä huonompi sosioekonominen 

asema. Udmurtit ovat pääosin palkansaajia pienipalkkaisilla aloilla tai pienviljelijöitä. 

Maaseudulla työtilanne on huono. (mts. 31–32.) Lisäksi udmurtit ovat lukumääräänsä 

nähden yliedustettuina kouluttautumattomien ja vähän kouluttautuneiden joukossa, 

korkeakoulututkinnon suorittaneiden joukossa heillä puolestaan on selvä aliedustus, 

joka ilmenee räikeimmin yhteiskunnallisilla aloilla (mts. 40–41). Toisaalta juuri 

kouluttautuminen, joka voisi edistää udmurtin kielen asemaa yhteiskunnassa, näyttää 

vähentävän udmurtin kielen käyttöä (mts. 206).  
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4. Työn teoriatausta 

4.1. Identiteetin muodostumisesta 

Identiteettiä on hyvin vaikea määritellä tyhjentävästi. Pelkistäen se voidaan toki 

määritellä yhdellä lauseellakin, kuten Urpo Nikanne tekee artikkelissaan Äidinkielen 

merkitys ihmiselle: "Identiteetti on yksilön omaksuma suhde itseensä ja muihin". Kieli 

on osa tätä suhdetta ja vaikuttaa merkittävästi siihen, mihin ihminen sijoittaa itsensä ja 

mihin hänet sijoitetaan maailman ihmisten joukossa. (Nikanne 2002: 30.) 

Edwina Barvosa-Carter (1999: 112–113) käsittää identiteetin ominaisuuksien 

kimpuksi, joka määrittelee kunkin ihmisen. Barvosa-Carterin määritelmän mukaan minä 

muodostuu useista erilaisista mutta yhteensulautuneista identiteeteistä. Uusia 

identiteettejä syntyy tarpeen mukaan ja ne saattavat kerrostua vanhojen päälle. Barvosa-

Carterin mukaan mahdollisia identiteettejä on rajaton määrä. Esimerkkeinä hän 

mainitsee mm. sukupuoli- ja seksuaali-identiteetin, etnisen, kulttuurisen, rodullisen ja 

kielellisen identiteetin, elämäntapa- ja ikäryhmäidentiteetin. 

Aune Valkin (2000: 39) mukaan identiteettiä on kahta tyyppiä, henkilökohtaista ja 

sosiaalista. Henkilökohtainen identiteetti tekee ihmisestä erilaisen kuin muut, 

ainutlaatuisen persoonan. Sosiaalinen identiteetti puolestaan antaa ihmiselle 

viiteryhmät. Valkin mukaan identiteettiä tutkitaan yleisimmin tutkimalla sitä, kuinka 

ihminen kuvaa itseään, mitä nimityksiä hän käyttää. Identiteetin tutkimus on siis 

sidoksissa kieleen ja kielentutkimukseen. Valk mainitsee myös sen tärkeän asian, että 

identiteetin muodostumisessa merkittävässä osassa on myös ero ”meidän” ja ”muiden” 

välillä (Valk 2000: 39–40).  

Tässä työssä tarkastelun kohteena on sosiaalinen identiteetti. Kristi Salve (2004: 

117) nimeää sen mahdollisiksi peruspilareiksi kielen, fyysisen olemuksen, uskonnon, 

elinkeinon, aineellisen ja henkisen kulttuurin. Valér Veresin (2008: 41) mukaan 

Transilvanian unkarilaiset pitävät unkarilaisuuden tärkeimpinä tekijöinä unkarin kielen 
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taitoa sekä itsensä kokemista unkarilaiseksi. Heti perässä seuraa unkarilaisen kulttuurin 

tuntemus ja arvostus sekä se, että ainakin toinen henkilön vanhemmista olisi 

unkarilainen. SHOH-tutkimuksen tulokset osoittavat, että unkarilaisten etninen 

identiteetti Transilvaniassa on vahva (Ben  ja Szilágyi 2005: 147). Unkarin kielen 

lisäksi Transilvanian unkarilaisia yhdistävät varsinkin kulttuuri ja uskonto. Valtaosa 

heistä on protestantteja tai katolisia, kun taas romanialaiset ovat pääsääntöisesti 

ortodokseja. Kulttuurien eroavaisuudet selittyvät osin sillä, että unkarilaiseen kulttuuriin 

vaikutteet ovat saapuneet enimmäkseen lännestä, romanialaiseen taas idästä.  

Identiteettiä luo ja vahvistaa myös tunne paikkaan kuulumisesta. SHOH-kyselyn 

vastaajilta kysyttiin, kuinka vahvasti he tuntevat kuuluvansa johonkin maantieteelliseen 

alueeseen. Suurimman keskiarvon sai Transilvania, mutta aivan kintereillä seurasi oma 

kotikylä tai -kaupunki. Huomionarvoista on, että Transilvanian ulkopuolinen Romania 

sai selvästi vähemmän pisteitä kuin Unkarin valtio. (Ben  ja Szilágyi 2005: 147–148). 

Toisaalta Veresin (2008: 42) esittelemässä tutkimuksessa suurin osa vastaajista nimesi 

kotimaakseen (haza) Transilvanian 31,4 % ja Romanian 46,5 %. Unkarin valitsi vain 

pari prosenttia vastaajista. Paikallinen identifikaatiokin näyttää siis olevan hyvin 

monikerroksista. Tutkimuksen mukaan vastaajat eivät mielellään muuttaisi pois 

asuinmaastaan. Ben n ja Szilágyin (2005: 148) mukaan unkarilaisten vahva 

sitoutuminen (kieli)yhteisöön ja alueeseen saattavat osaltaan estää assimilaatiota. 

Merkittävin udmurtteja yhdistävä tekijä on kieli, joka Salánkin (2008: 69) mielestä 

on udmurttilaisen identiteetin peruskivi. Larisa Širobokova (2009) kertoo, että kielen 

rooli on nykyään kiistanalainen, sillä vain venäjää osaavien udmurttien määrä kasvaa 

koko ajan. Tavallinen ajattelutapa udmurttien keskuudessa on, että ”parempi udmurtti 

osaa udmurttia”. Udmurttia osaamattomat puolestaan pitävät tärkeimpänä identiteettiä 

rakentavana tekijänä mielenkiintoa kansan kohtaloa kohtaan. 

Riho Grünthalin (2009) mukaan kielellisen identiteetin tilan arvioinnissa voidaan 

käyttää seuraavia muuttujia: puhujamäärän kehitys, kielen ja yhteiskunnan 

vuorovaikutus, kielen käyttö koulutuksessa ja viestinnässä, kielen merkitys 

kielenpuhujille, kielen merkitys etniselle identiteetille. Olen esitellyt näitä seikkoja 

edellisessä luvussa, mutta teen tässä yhteenvedon molempien vähemmistöjen kielellisen 

identiteetin tilasta.  
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1) Puhujamäärän kehitys on molempien vähemmistöjen parissa negatiivista.  

2) Kielen ja yhteiskunnan vuorovaikutuksen havainnoimiseksi voidaan tarkastella 

sitä, pysyykö kielen kehitys yhteiskunnan kehittymisen vauhdissa eli onko sillä 

valmiuden vastata nykyajan tarpeisiin. Transilvaniassa puhuttava unkari on 

hyvässä asemassa, sillä unkaria puhutaan naapurimaassa valtionkielenä. 

Naapurista nähdään malli siitä, kuinka unkaria käytetään kaikilla yhteiskunnan 

alueilla. Udmurtilla tällaista mallia ei ole. Varsinkin nuoret käyttävät usein 

venäjää yhteiskunnallisista aiheista puhuessaan (Salánki 2008: 111). Unkarilla 

on myös historia yhteiskunnallisen elämän kielenä, kun taas udmurtti ei koskaan 

ole päässyt siihen asemaan. 

3) Kielen käyttöä koulutuksessa ja viestinnässä olen molempien vähemmistöjen 

osalta esitellyt luvuissa 2 ja 3. Yhteenvetona voidaan todeta, että 

unkarinkielinen tarjonta on laajempaa ja monipuolisempaa. 

4) Kielen merkitystä puhujille ja kielenpuhujille sekä varsinkin kielen ja 

identiteetin suhdetta on varsin vaikea kartoittaa. Vaikka udmurtin kieli on 

merkittävä ryhmäidentiteetin tekijä, tilanne on jo pitkään ollut kielen 

arvostuksen kannalta huono. Venäjä on saanut korkeampiarvoisen kielen 

aseman,  kun  taas  udmurtin  kieltä  on  pidetty  alkeellisena  ja  sen  puhujia  on  

pilkattu. Tämä suhtautuminen näkyy myös udmurttien omakuvassa ja suhteessa 

omaan kieleensä. (Salánki 2008: 68.) Transilvaniassa tilanne on toinen: Ben n 

ja Szilágyin (2005: 146) mukaan Romanian unkarinkieliset arvostavat unkarin 

kieltä, vaikka romanian sosiaalinen arvostus eli arvostus yhteiskunnallisena 

käyttökielenä on korkeampi. Erityisesti Transilvaniassa puhuttavaa unkarin 

varianttia pidetään kauniina.  

Näiden tietojen perusteella voidaan olettaa, että transilvanianunkarilaisten kielellinen 

identiteetti on vankemmalla pohjalla kuin udmurttien.  

Lopuksi on huomautettava, että identiteettiä luodaan myös tietoisesti. Varsinkin 

yhteiskunnallisten suuryksikköjen (kuten kansakuntien) identiteetin muodostuminen 

perustuu kansalliseen ideologiaan, jota levittävät etenkin emämaan ja asuinmaan sekä 

oman vähemmistöyhteisön johtajat. (Veres 2008: 37–38.) Tätä ideologiaa etsin 

analysoimistani lehtiteksteistä. 
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4.2. Kriittisestä lingvistiikasta ja tekstintutkimuksesta 

Ensimmäiseksi on syytä tarkastella keskeisen peruskäsitteen eli tekstin luonnetta. 

Tekstin viestinnällinen funktio ja tavoitteellisuus on todettu useissa tutkimuksissa. Reet 

Kasikin (2007: 11–12)  mukaan tekstillä pyritään johonkin päämäärään, ja tuo päämäärä 

vaikuttaa tekstin olemukseen. Teksti on suhteessa kielenulkoiseen maailmaan, 

lähettäjäänsä ja vastaanottajaansa. Kasik (mts. 12) toteaa tekstin valinnoista seuraavaa: 

”Tekstin tuottaja käyttää kieltä valikoivasti saavuttaakseen tavoitteensa. Kielellisillä 

valinnoilla (...) tekstin tuottaja luo tekstin, jolla on tietyt tunnusmerkit ja tietty 

merkitys.1”  

Tekstintutkimus on tutkimusmenetelmä, jonka avulla yritetään selvittää tekstin 

suhdetta ympäröivään maailmaan. Millaisia valintoja tekstiä kirjoitettaessa on tehty? 

Missä suhteessa tekstin on valtaan ja ideologiaan? Mitä teksti kertoo kirjoittajastaan ja 

vastaanottajastaan? Tekstin ja sen välittämän ideologian, maailmankuvan ja arvotusten 

suhdetta tutkii kriittiseksi lingvistiikaksi kutsuttu suuntaus. Sen tutkimuskohteena ovat 

kielenulkoiset ilmiöt, kuten arvot ja ideologiat, joita lähestytään kielen välityksellä. 

Vesa Heikkinen (1999: 260) toteaa: ”Yksittäistä tekstiä onkin tulkinnassa mahdollista 

avata kahteen suuntaan, sekä kielianalyysiin että sosiokulttuuriseen analyysiin”. 

Lähestymistapa perustuu siihen, että kielenkäyttäjän tekemät kielelliset valinnat 

kertovat hänen ajattelutavastaan, taustastaan ja arvomaailmastaan. Jyrki Kalliokoski 

(1996: 14) ilmaisee asian näin:  

"Kielellisten valintojen taustalla on mahdollista nähdä puhujan sosiokulttuuristen 
arvojen ja uskomusten järjestelmä, ideologia. Aikaisemmat kokemuksemme, arvo- 
ja uskomusjärjestelmämme ja sitoutuminen sosiaaliseen yhteisöön kahlitsevat 
meitä, rajoittavat mahdollisuuksiamme tehdä kielellisiä valintoja tai tulkita 
toisten puhetta; vaikka näkökulmia on monia, yksityisellä kielenkäyttäjällä, sekä 
puhujalla tai kirjoittajalla että heitä tulkitsevalla kuulijalla on tosiasiallista 
valinnanvapautta vähän, välillä masentavankin vähän." 

Keskeinen kriittisen lingvistiikan kehittäjä on ollut M. A. K. Halliday. Hänen systeemis-

funktionaalinen mallinsa koskee koko kielen järjestelmää ja sopii erinomaisesti tekstin 

tutkimiseen. Se ottaa tarkastelun lähtökohdaksi merkityksen ja korostaa kielen tehtävää 

                                                
1 Kirjoittajan suomennos. 
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ihmisten välisen vuorovaikutuksen välineenä (Halliday 1994: xiii–xvii). Hallidayn malli 

on valtavan laaja ja edellyttäisi kaikkien kielen osa-alueiden perinpohjaista tarkastelua. 

Kielentutkija Jyrki Kalliokosken (1996) tutkimukset ovat tarjonneet minulle mallin 

siitä, kuinka systeemis-funktionaalista mallia voidaan soveltaa yhden konkreettisen 

tekstin tutkimiseen. Esimerkiksi artikkelissaan Kieli, tunteet ja ideologia uutistekstissä 

Jyrki Kalliokoski vertailee 1800-luvun lopun ja 1900-luvun lopun suomalaisia 

uutistekstejä ja analysoi sitä, millaisia arvoja ja valtasuhteita ne edustavat, mikä 

heijastaa lehden tai toimittajan arvomaailmaa, mikä yhteiskunnan arvoja. Kalliokosken 

tarkastelun kohteena on erityisesti se, kuinka osallistujista tekstissä puhutaan sekä se, 

kenen ääni milloinkin kuuluu. Tätä mallia hyödynnän näytelauseiden lähiluennassa 

luvussa 5.5.  

4.3. Kollokaation käsitteestä 

Keskeinen käsite työssäni on kollokaatio. Semantiikassa sillä tarkoitetaan sanojen 

merkityspohjaista taipumusta esiintyä yhdessä tiettyjen muiden sanojen kanssa. 

Kollokaatiota voidaan kutsua myös myötäesiintymiseksi. (Karlsson 1994: 215.) 

Kollokaation käsitteen teki tunnetuksi englantilainen kielitieteilijä J. R. Firth 1950-

luvulla. Myöhemmin merkittävä tutkimuksen jatkaja on ollut John Sinclair. (Jantunen 

2004: 11, 14.)  

Usein kollokaatio perustuu sanojen semanttiseen läheisyyteen, luontaiseen 

yhteenkuuluvuuteen, esimerkiksi sanan rysä läheisyydessä saattavat esiintyä sanat 

kokea, nostaa ja laskea. Vähintään yhtä usein voisivat kuitenkin esiintyä sanat jäädä, 

päältä ja kiinni. Jälkimmäisessä tapauksessa kollokaatit selittyvät idiomilla. Sanoilla on 

omia semanttisia ehtojaan sen suhteen, millaisiin sanoihin niitä voi yhdistää. 

Esimerkiksi sana repaleinen on merkitykseltään sellainen, että sen voi yhdistää vain 

muutamanlaisiin sanoihin. Sen tyypillisin pääsana olisi jokin tekstiili. Vaikkapa 

”repaleinen multa” ei tulisi kysymykseen. Sanoilla magyar ja udmurt ei ole näin 

tiukkoja rajoituksia. Niiden kollokaatit kertovat siis toimittajien valinnoista. Fred 

Karlssonin (1994: 216) mukaan kollokaatiot heijastavat yleensä kielenulkoisessa 

maailmassa yhteen kuuluvia ilmiöitä Mikä kuuluu toimittajien mielestä luontevasti 
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yhteen käsitteen udmurt tai magyar kanssa, tai mitä he olettavat lukijoidensa pitävän 

luontevana? Kollokaatioiden varmaan selvittämiseen tarvittaisiin laaja korpustutkimus, 

jollaista minun ei tämän työn puitteissa ole mahdollista tehdä. Uskon kuitenkin, että 

kartoitukseni antaa alustavan käsityksen siitä, millaisia kollokaatteja näillä sanoilla on ja 

antaa lisätietoa niiden semanttisista ominaisuuksista. Työni rajoittuukin sen 

tarkastelemiseen, kuinka vähemmistöjen omakuva heijastuu näissä kahdessa 

tutkimassani vähemmistösanomalehdessä. 

Kollokaatti voisi periaatteessa olla mikä tahansa lähellä hakusanaa esiintyvä sana, 

mutta tässä työssä olen ottanut huomioon vain magyar ja udmurt sanojen määritteet ja 

pääsanat, sillä ne määrittävät mielestäni selvimmin näiden etnonyymien sisältöä. 

Kollokaatioiden tutkiminen tuottaa lisää tietoa sanojen merkityksistä ja 

käyttäytymisestä. Lähden siitä, että kun sanat udmurt tai magyar määrittävät jotakin 

pääsanaa, semanttinen vaikutus on vastavuoroista eli mikäli magyar tai udmurt esiintyy 

toistuvasti tietyn pääsanan kanssa, myös pääsanan semanttinen sisältö alkaa vaikuttaa 

määritteensä semantiikkaan, toisin sanoen siihen, millaisia merkityksiä magyar tai 

udmurt sisältävät. Kuva 1 esittää sitä, kuinka tässä työssä hahmotan tarkastelemieni 

etnonyymien ja niiden määritteiden ja pääsanojen semanttisia suhteita. Toki myös 

udmurt tai magyar voisi pääsanana ollessaan vaikuttaa oman määritteensä merkityksiin, 

mutta aineistoni ei juuri anna mahdollisuuksia tarkastella tällaista vuorovaikutusta. 

 

Kuva 1. Sanojen magyar ja udmurt semanttiset vaikutussuhteet määritteen ja 

pääsanan välillä.  

 

 

 
magyar  
udmurt 
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5. Aineiston analyysia 

5.1. Aineistona käytettyjen sanomalehtien esittely 

Vähemmistömedialla on tavallisesti hyvin rajallisesti resursseja ja lukijakuntaa, eivätkä 

nämä seikat voi olla vaikuttamatta sisältöön ja muotoon. Aluksi vähemmistömedian 

rooli voi olla lähinnä tiedonvälityksellinen, mutta myöhemmin se usein kehittyy 

yhteisön hengen vahvistajaksi, jonka ensisijainen tehtävä on tuoda esiin vähemmistöä 

kiinnostavia aiheita. (Pietikäinen ym. 155, 161.) Vähemmistön oma media voi myös 

luoda pohjaa vähemmistöyhteisön poliittiselle toiminnalle ja lisätä vähemmistön 

näkyvyyttä: lehden tai tv-ohjelman nähdessään vähemmistöön kuulumattomatkin 

mieltävät vähemmistön osaksi yhteiskuntaa (mts. 169). Aineistona käyttämissäni 

Szabadságissa ja Udmurt du essa on selviä vähemmistömedian tunnusmerkkejä. 

Selvimmin ne näyttäytyvät Udmurt du essa, joka keskittyy hyvin tiiviisti yhteisön 

sisäisiin tai sitä läheisesti koskettaviin aiheisiin.  

Szabadság luonnehtii kotisivuillaan (www.szabadsag.ro) itseään Transilvanian 

julkisen elämän päivälehdeksi. Se on ilmestynyt vuodesta 1989. Lehti ilmestyy Keski-

Transilvanian alueella viidessä läänissä. Se on taloudellisesti itsenäinen, mutta 

verkkoversiota tukee unkarilainen Szül föld-rahasto. Lehti saa myös pientä tukea 

muutamilta säätiöiltä. Lehden omistaa Minerva M vel dési Egyesület -niminen 

kansalaisjärjestö. Kotisivuillaan lehti kertoo olevansa Kolozsvárin ykköslehti kielestä 

riippumatta, sillä romaniankielisten lehtien painosmäärät ovat pienempiä kuin 

Szabadságin. Tarkkaa painosmäärää lehti ei kerro, vain sen, että lukijoita on n. 44 000 ja 

yhtä painettua lehteä lukee keskimäärin 3,89 henkeä. Tämän perusteella painosmäärä on 

n. 11 300. 

Udmurt du e on nimellisesti päivälehti, mutta se ilmestyy vain kolme kertaa 

viikossa. Se on ilmestynyt vuodesta 1915 asti, nykyisellä nimellään vuodesta 1992. Sitä 

julkaisee Udmurtian hallinto. (Salánki 2008: 44.) Udmurt du essa ilmestyy etupäässä 
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Udmurtiaa ja udmurtteja koskevia artikkeleita. Valtakunnalliset uutiset ovat harvinaisia, 

ulkomaanuutisia ei ole. Uutissivusto Susaninin tietojen mukaan lehden painosmäärä 

olisi tiistaisin ja keskiviikkoisin n. 4000 kappaletta ja torstaisin kaksinkertainen. 

(uutistoimisto Susanin). 

Udmurt du elle tyypillisiä ovat laajat henkilökuvaukset sekä tapahtumaraportit. 

Udmurt-hakusanan sisältäneiden artikkelien aihepiiri on hyvin rajallinen. Varsinaisia 

uutisia on melko vähän ja nekin ovat merkitykseltään hyvin paikallisia (esimerkiksi 

uutinen koulujen välisten kielitaitokilpailujen voittajista). Artikkelien pituus vaihtelee 

hyvin lyhyistä, alle sadan sanan jutuista laajoihin, yli kahdentuhannen sanan 

artikkeleihin. Kirjoittajat käyttävät usein intiimiä sävyä ja tunteisiin vetoavaa sanastoa. 

Tästä antavat esimerkin seuraavat otsikot ja väliotsikot:  (Meidän 

kuukautemme),  (Kantelen siivillä),  (Pikku 

haitarinsoittaja),  (Etsin kultahippuja),  

(Kuin mehiläisparvi),  (Punatukkainen kansa). Kysymys-

vastaushaastattelu on tyypillinen juttumuoto. Uutisartikkeleissa siteerataan hyvin 

harvoin asiantuntijoita tai muita ulkopuolisia. 

Szabadság on kenties lähempänä yleistä mielikuvaa sanomalehdestä. Keskeinen 

juttutyyppi on uutinen, jonka tyypillinen pituus on noin 200–400 sanaa. Aineistossani 

on mukana on myös henkilöhaastattelu, matkakuvaus ja muistokirjoitus. Szabadságin 

otsikot ovat informatiivisia ja neutraaleita: Megnövekedett a román–magyar 

kereskedelem (Unkarin ja Romanian kauppa kasvoi), Megalakult az MTA kolozsvári 

bizottsága (MTA:n Kolozsvárin valiokunta muodostettiin), tt a nemzeti 

kisebbségekkel szembeni intolerancia (Suvaitsemattomuus kansallisia vähemmistöjä 

kohtaan kasvoi). Magyar-sanan sisältäneet uutiset käsittelivät taloutta, yhteiskuntaa ja 

kulttuuria. Aineistossa oli kaksi varsinaista henkilökuvausta. Toinen niistä oli kuolleen 

transilvanianunkarilaisen kuvataiteilijan muistokirjoitus, toinen elämäkerrallinen 

kirjoitus nykyisen Unkarin alueella eläneestä kirjailija Mikszáth Kálmánista. Myös 

Szabadságissa kirjoittajan ääni erottuu usein yllättävän selvästi. Yksi sitä esiin tuova 

keino on ensimmäisen persoonan käyttäminen: Mi, a továbbra is h séges hallgatók (…) 

(’Me jatkossakin uskolliset kuulijat’), (…) de mégis azt kell állítanom, a Tokaji bor 

fogyott el a leghamarabb. (’Kuitenkin minun on todettava, että Tokajin viini loppui 
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ensimmäisenä’). Yleisesti voi sanoa, että Szabadságin juttutarjonta on monipuolisempaa 

kuin Udmurt du en: mukana on uutisia ja artikkeleita hyvin monilta elämän alueilta 

synnytyksestä investointeihin. Seuraavassa taulukossa esitän vielä yhteenvedon 

tarkasteltujen lehtien tyypillisistä piirteistä. 

Taulukko 1. Tarkasteltujen lehtien profiilit. 

Szabadság Udmurt du e 

pääasiassa uutisia pääasiassa henkilökuvia, raportteja 

jutut lyhyehköjä jutut hyvin lyhyitä tai hyvin pitkiä 

monipuolinen aihevalikoima suppea aihevalikoima 

paikallisuus paikallisuus 

omaan ryhmään keskittynyt voimakkaasti omaan ryhmään keskittynyt 

5.2. Työmenetelmä 

Valikoin analyysiin mukaan lehtiartikkeleita, jotka liittyivät udmurttien ja 

transilvanianunkarilaisten välittömään elämänpiiriin, paikallisiin tapahtumiin ja 

henkilöihin. Szabadságin kohdalla jouduin karsimaan enemmän kuin Udmurt du en 

kohdalla, sillä Udmurt du e keskittyy selvästi paikallisuutisiin. Artikkelit otin lehtien 

verkkoarkistoista. Udmurt du esta kävin läpi verkossa olevat artikkelit ajalta 12.1.–

2.2.2007, Szabadságista ajalta 12.1.–19.1.2007. Niiden artikkelien, joista löytyi 

hakusanoja, tarkat verkko-osoitteet annetaan liitteessä 1. 

Etsin teksteistä sanoja magyar ja udmurt. Kerron näistä sanoista ja niiden 

merkityksistä tarkemmin seuraavassa luvussa. Tämän jälkeen karsin analyysista pois ne 

osumat, joissa etsitty sanaa esiintyy osana nimeä. Mielestäni siinä yhteydessä en voi 

tarkastella etnonyymin käyttöä, sillä kirjoittaja ei ole ollut vapaa valitsemaan, käyttääkö 

etnonyymiä vai ei. Kokosin hakusanan sisältävät lauseet taulukoksi (liite 2) ja 

tarkastelin niiden tekstiympäristöä lauseen laajuudessa. Kerättyäni sopivan aineiston 

sovelsin siihen kolmea eri lähestymistapaa nähdäkseni, kuinka hyvin ne soveltuvat 

vähemmistökielen ja -identiteetin suhteen tekstilähtöiseen tarkasteluun. Kun käytän 

teksteistä keräämiäni lauseita esimerkkeinä tekstin seassa, olen numeroinut ne. Lisäksi 
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kunkin esimerkkilauseen jäljessä oleva kirjain- ja numeroyhdistelmä kertoo, mistä 

artikkelista se on peräisin. Esimerkiksi U3 tarkoittaa Udmurt du en artikkelia, joka on 

kolmantena  liitteen 1 numeroidussa artikkeliluettelossa. Sz viittaa Szabadságiin. 

Luvussa 5.3. lähestyn aineistoa kvantitatiivisen analyysin avulla: tutkin sitä, kuinka 

tiuhaan sanat udmurt ja magyar esiintyvät tekstissä eli kuinka keskeisiä käsitteitä ne 

ovat. Vertaan niitä valtaväestön nimitysten esiintymiseen.  

Luvussa 5.4. otan huomioon myös magyar- ja udmurt-sanojen 

esiintymisympäristön. Koska ne tavallisimmin esiintyivät adjektiiviattribuutteina, 

minusta oli mielenkiintoista nähdä, millaisia pääsanoja ne määrittävät. Mikä voi 

kirjoittajan mielestä olla unkarilaista tai udmurttilaista? Jaoin löytämäni pääsanat 

temaattisiin ryhmiin ja huomasin tiettyjen temaattisten ryhmien olevan selvästi 

laajemmin edustettuina kuin toisten.  

Luku 5.5. sisältää aineiston lähiluentaa ja tarkempaa analyysia lausetasolla. 

Lähiluennan kohteeksi valitsin lauseet, joissa magyar ja udmurt esiintyvät 

substantiiveina, tavallisimmin ihmistä merkitsemässä. Yhteys tekstillisten valintoja ja 

vähemmistön hahmottamisen välillä on mielestäni selkeimmin havaittavissa juuri 

tällaisissa tapauksissa. 

5.2.1. Etnonyymeistä magyar ja udmurt 

Magyar on unkarilaisten itse itsestään käyttämä nimitys, samoin udmurt on udmurttien 

endonyymi. Molemmat toimivat sekä adjektiiveina että substantiiveina: udmurt 1. 

’udmurtti’, 2. ’udmurttilainen’, magyar 1. ’unkarilainen’ (subst.) 2. ’unkarilainen’ (adj.) 

Magyar-sanalla on kolmaskin merkitys, ’unkarin kieli’. 

Magyar-sanan tekee vaikeatulkintaiseksi se, että unkarin kielessä usein käytetään 

adjektiiviattribuuttia tilanteessa, jossa viitataan oikeastaan valtioon eikä kansallisuuteen. 

Suomessa vastaavassa tilanteessa käytetään tavallisesti genetiiviattribuuttia. ”Suomen 

pääministeri” kääntyisi unkariksi luontevasti muotoon a finn miniszterelnök, 

”suomalainen pääministeri”. Tällaisessa tapauksessa virhetulkinnan mahdollisuus on 

pieni, sillä lukija tietää, ettei muissa maissa ole etnisiä suomalaisia pääministereinä. 

Unkarilaisia elää kuitenkin suuri määrä useissa itäisen Keski-Euroopan maissa, eikä 

näin muodoin ole aina yksiselitteistä onko vaikkapa magyar képvisel  Unkarin 
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parlamentin kansanedustaja vai kansallisuudeltaan unkarilainen kansanedustaja jonkin 

muun maan parlamentissa.  

Magyar-sana voi siis tarkoittaa paitsi kaikkia etnisiä unkarilaisia myös Unkarin 

unkarilaisia. Sen lisäksi se voi viitata pelkästään valtioon liittymättä kansallisuuteen 

lainkaan (esimerkiksi magyar alkotmány eli  Unkarin  perustuslaki,  joka  koskee  tietysti  

kaikkia kansalaisia kansallisuudesta riippumatta). Sen kanssa käytetään myös erilaisia 

määritteitä: határon túli magyarok ’ulkounkarilaiset’ (sananmukaisesti ”rajantakaiset 

unkarilaiset”), erdélyi magyarok ’transilvanianunkarilaiset’, anyaországi magyarok 

’emämaan unkarilaiset’. Valér Veresin (2008: 39–40) esittelemässä tutkimuksessa 

unkarilaisia vastaajia pyydettiin valitsemaan, mihin ryhmään he vahvimmin kokevat 

kuuluvansa. Transilvaniassa 29,2 % valitsi vaihtoehdon erdélyi magyar,  27  %  

vaihtoehdon magyar. Muiden maiden unkarilaisvähemmistöihin kuuluvat vastaajat 

valitsivat ensisijaisesti vaihtoehdon ”alueellinen määrite + magyar”. Paljon oli myös 

niitä, jotka valitsivat pelkän paikallisnimityksen ilman etnonyymiä: Transilvaniassa 16,6 

% valitsi vaihtoehdon erdélyi ’transilvanialainen’. Erityisesti koulutetut suosivat 

määritteellistä nimitystä, samoin enemmistökieltä paremmin taitavat vastaajat.  

Magyar ja udmurt eivät luonnollisestikaan ole ainoat sanat, joiden avulla voidaan 

tarkastella puhujayhteisöjen identiteettiä. Paljon informaatiota voisi tarjota myös 

vaikkapa sanojen ”meikäläiset”, ”täkäläiset”, ”kotimaa”, ”äidinkieli”, ”vähemmistö” 

esiintymien analyysi, puhumattakaan lukuisista kirjallisista ja kulttuurisista viittauksista, 

nimistä ynnä muusta. Mikäli huomioisin kaikki mahdolliset identiteettiä kuvastavat 

ilmaisut, lähiluenta olisi ainoa mahdollinen analyysitapa. Koska haluan käyttää työssäni 

myös muun tyyppistä analyysia ja laajempaa aineistoa, olen rajannut tämän työni 

koskemaan vain kansallisuuden nimityksiä magyar ja udmurt. Niiden verrattain tiuha 

esiintyminen mahdollistaa myös kvantitatiivisen analyysin. Lisäksi kansallisuuden nimi 

on kansallisen identiteetin perustavanlaatuinen rakennusosa (Veres 2008: 39).  
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5.3. Miten taajaan magyar ja udmurt esiintyvät? 

Tässä luvussa esitän katsauksen siihen, kuinka tiuhaan sanat magyar ja udmurt 

esiintyivät tarkastelemissani artikkeleissa. Niiden esiintymistaajuudesta antaa 

mielikuvan näiden käsitteiden keskeisyydestä. 

5.3.1. Esiintymät numeroina 

Szabadság-lehdestä minulla oli aineistossani 79 artikkelia, Udmurt du esta puolestaan 

64. Eroa lukumäärässä tasoittaa se, että Udmurt du en artikkelit olivat monesti paljon 

pidempiä kuin Szabadságin jutut. Näistä artikkeleista ryhdyin etsimään hakusanoja. 

Laskin osumien frekvenssin ja havaitsin, että etsittävä sana esiintyi Udmurt du essa 

suhteessa paljon useammassa jutussa kuin Szabadságissa. Sana udmurt esiintyi 42 

prosentissa läpikäydyistä artikkeleista, kun taas magyar esiintyi vain 19 prosentissa 

läpikäydyistä artikkeleista, kuten alla oleva taulukko osoittaa. 

Taulukko 2. Sanaosuman sisältävien artikkelien osuus läpikäydyistä artikkeleista. 

 Szabadság Udmurt du e 
artikkeleita yhteensä 79 64 
sanaosuman sisältävät 
artikkelit 

15 27 

osuman sisältävien 
artikkelien osuus kaikista 

19 % 42 % 

Sanan udmurt sisältäneitä artikkeleita oli lähes kaksi kertaa niin paljon kuin sanan 

magyar sisältäneitä. Tämä ero heijastuu myös sanaosumien määrässä. Sana magyar 

esiintyi artikkeleissa yhteensä 55 kertaa, udmurt puolestaan huimat 130 kertaa. Tämä 

tarkoittaa myös, että sanan udmurt keskimääräinen esiintymistiheys oli korkeampi kuin 

sanan magyar. Tätä havainnollistaa taulukko 3. 
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Taulukko 3. Sanaosumia keskimäärin / artikkeli. 

 Szabadság Udmurt du e 
sanaosuman sisältävät 
artikkelit 

15 27 

sanaosumia yhteensä 55 130 
osumia keskimäärin / 
artikkeli 

3,7 4,8 

Sekä magyar että udmurt esiintyivät pääsääntöisesti adjektiiveina attribuuttiasemassa 

(ks. taulukko 4 ja kuva 2) . Magyar-adjektiivilla oli jokin määrite vain kolmessa 

tapauksessa. Udmurt-sanalla ei adjektiivina ollut määritteitä. Substantiivina magyar ja 

udmurt esiintyivät harvoin, ja vielä harvemmassa tapauksessa substantiivilla oli jokin 

määrite (esim. határon túli magyar ’ulkounkarilainen’). Alkuperäinen kiinnostuksen 

kohteeni olivat juuri nämä etnonyymin määritteet, mutta niitä on aineistossa liian vähän 

luotettavan analyysin tarpeisiin. Tarkastelen niitä silti analyysiluvuissa 5.4. ja 5.5. 

lisätietoa antavana tekijänä. 

Taulukko 4. Sanaosumien sanaluokkajakauma lukuina. 

 magyar udmurt 
1) adjektiivit 49 111 
 1a) määritteettä 46 111 
 1b) adjektiivi + määrite 3 0 
2) substantiivit  6 19 
 2a) määritteettä 4 14 
 2b) substantiivi + määrite 2 5 
yhteensä (1+2) 55 130 
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Kuva 2. Sanaosumien sanaluokkajakauma prosentteina. 

magyar

adj.
määritteettä
84%
adj. + määrite
5%

subst.
määritteettä
7%
subst. +
määrite 4 %

udmurt

adj.
määritteettä
85%
adj. + määrite
0%

subst.
määritteettä
11%
subst. +
määrite 4%

 

Koska varsinainen aineistoni on melko suppea, tein Udmurt du en ja Szabadságin 

sivuilla myös rajaamattoman haun sanoilla magyar ja udmurt. Haku Udmurt du en 

sivustolta sanalla  (käytän kyrillistä kirjoitusasua osoittaakseni, missä muodossa 

haku tehtiin) tuotti 2340 osumaa. Szabadságin sivuilla magyar tuotti 7635 osumaa. 

Nämä luvut eivät ole keskenään vertailukelpoisia, sillä lehtien arkistot ovat eri laajuisia. 

Saadakseni nämä luvut suhteutettua johonkin, tein haun myös 

enemmistökansallisuuksien nimillä  ’venäläinen’ ja román ’romanialainen’. 

Hakusana  tuotti alle kolmasosan -sanan tuottamista osumista, vain 686 

kappaletta. Vielä suurempi oli ero román- ja magyar-sanojen välillä. Román-sanalla 

osumia tuli 1709 kappaletta (magyar vastaavasti 7635 osumaa). Tämä merkitsee hieman 

yli viidesosaa. Tässä analysoidut vähemmistölehdet näyttävät siis sopivan hyvin siihen 

vähemmistömedian luonnehdintaan, jonka mukaan se keskittyy selvästi oman yhteisön 

asioiden esillä pitämiseen ja korostamiseen. 

5.4. Mitä magyar ja udmurt määrittävät? 

Valtaosassa tapauksista magyar ja udmurt esiintyivät attribuutteina. Aineistossa oli vain 

yksi predikatiiviesiintymä. Siinä udmurt on predikatiivina osana syytä ilmaisevaa 

gerundilauseketta: 

(1) : . (U17) 

On selitettävä, että koska ravintola on udmurttilainen, se voi hankkia itselleen mainetta.  
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Jätin tämän ainoan predikatiiviesiintymän analyysin ulkopuolelle ja keskityin 

attribuutteihin. Minua kiinnosti, minkälaisia pääsanoja niillä oli ja esiintyikö joitakin 

yhdistelmiä selvästi enemmän kuin toisia. Aineistosta löytyikin selviä eroja. Joissakin 

tapauksessa käy tosin ilmi, että tiettyjen pääsanojen esiintyminen rajoittuu yhteen 

ainoaan artikkeliin. Minusta tämä ei ole ongelma: pääasia on se, että kirjoittajan 

mielestä on ylipäänsä luontevaa yhdistää udmurt tai magyar johonkin aiheeseen ja sen 

myötä joihinkin käsitteisiin. 

5.4.1 Pääsanojen temaattisesta jakaumasta 

Jaoin löytämäni magyar- ja udmurt-sanojen pääsanat yhdeksään temaattiseen ryhmään: 

kieli, tiedotusvälineet, ihmiset, taide ja urheilu, kansankulttuuri, yhteiskunta, koulutus ja 

tiede, talous ja muut. Eniten osumia päätyi kieli-ryhmään. Alla oleva kuvio (kuva 3) 

havainnollistaa jakaumaa. Tarkat esiintymien määrät annan temaattisen ryhmän otsikon 

yhteydessä. Ensin käsittelen niitä ryhmiä, joissa udmurt esiintyi useammin, sen jälkeen 

niitä, joissa magyar oli tavallisempi. Pääsanojen esittelyn lisäksi kerron myös yleisiä 

huomiota niistä lauseista, joissa ne esiintyvät. En käy läpi kaikkia lauseita, vaan 

esittelen vain muutamaa esimerkin omaisesti. Kaikki lauseet suomennoksineen ovat 

työn lopussa liitteenä (liite 2).  
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Kieli (udmurt 48 / magyar 4) 

Hiukan yllättävää oli, että sana udmurt esiintyi ylivoimaisesti useimmin kieleen 

liittyvän pääsanan kanssa. Yllättävää ei ollut varsinaisesti esiintyminen tällaisten 

pääsanojen kanssa, vaan valtava ero muihin ryhmiin nähden: kieleen liittyviä pääsanoja 

oli kokonaista 48 yhteensä 128 osumasta eli 38 prosenttia. Niitä esiintyi 17 eri 

artikkelissa eli jakauma tekstien kesken oli tasaista. Neljässä tapauksessa pääsanana oli 

, ’nimi’, muissa tapauksissa , ’kieli’ tai ’sana’. Magyar-sanalla oli kieleen 

liittyvä pääsana vain neljä kertaa. Pääsanoina olivat nyelv, ’kieli’, nyelvhasználat 

‘kielenkäyttö’ ja anyanyelv ‘äidinkieli’.  

Udmurtin kielen mainitsevat lauseet liittyivät tyypillisesti udmurtin opetukseen ja 

tutkimukseen ja kielen kehittämiseen: 

(2) ,  
» . (U7) 

Siellä hän alkoi tutkia udmurtin kielen Kukmorin murretta, hänen teoksestaan ”Kukmorskij 
dialekt udmurtskogo jazyka” tuli hänen väitöskirjansa. 

(3) , , ,  
. (U8)  

Hän itse etsii ja löytää sellaisia filmejä ja kasetteja ja suosittelee sitten niitä johonkin kouluun, 
udmurtinkielen opettajille. 

(4) . (U17) 

Udmurtin kieli saisi tulla muotiin. 

(5) . (U17) 

Udmurtin kielen levittämisessä internet muodostaa hyvin suuren mahdollisuuden. 

(6) , , - 
. (U5) 

Mutta jos me opiskelemme udmurtin kieltä, koulutoverimme nauravat, kuului ääni. 

(7) .(U5) 

Mutta koulut ovat lähettäneet [kielileireille] myös udmurtin kieltä lainkaan ymmärtämättömiä 
venäläisiä lapsia. 
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Unkarin kieli mainittiin huomattavasti harvemmassa tapauksessa: 

(8) Egyre többen vannak viszont a magyar nyelvhasználat ellen, 30-ról 43 százalékra n tt 
azoknak az aránya, akiket zavar a magyar nyelv nyilvános használata. (Sz6) 

Yhä useammat sen sijaan vastustavat unkarin kielen käyttöä: niiden määrä, joita unkarin kielen 
julkinen käyttö häiritsee, kasvoi 30 prosentista 43 prosenttiin. 

(9) Míg 2002-ben a románok 37,8%-a támogatta a magyar nyelv  oktatást, most ez az arány 
26%-ra csökkent. (Sz6) 

Kun vuonna 2002 vielä 37,8 prosenttia romanialaisista kannatti unkarinkielistä opetusta, nyt 
määrä oli vähentynyt 26 prosenttiin. 

(10) Sajnálattal tapasztalom, hogy közel 60 év elteltével sem érdemel meg a magyar kisebbség 
annyit, hogy magyar anyanyelv  iskolába járhasson. (Sz8) 

Olen ikävä kyllä joutunut toteamaan, ettei unkarilaisvähemmistö ole liki 60 vuoden jälkeenkään 
ansainnut edes sitä, että voisi käydä unkarinkielistä koulua. 

Kaikille näille tapauksille on yhteistä, että niiden sisältö liittyy unkarin kielen 

käyttämisessä ilmenneisiin ongelmiin. Mikäli tarkastellaan Udmurt du esta löytyneitä 

lauseita, huomataan aivan päinvastainen tilanne. Lauseet 2–5 kertovat kielen 

edistämispyrkimyksistä, opetuksesta ja käytöstä. Konkreettisiakin kielen kehittämiseen 

liittyviä askelia tuodaan esiin: 

(11)  
. (U2) 

Hän edisti Udmurtian tasavallan perustuslain uudelleen kääntämistä udmurtin kielelle. 

(12) , :  
. (U2) 

Lukijat ovat jo varmaankin nähneet, että isojen teiden varrella monien kylien ja jokien nimi on 
kirjoitettu myös udmurtin kielellä. 

Myös muiden kieleen liittyvien esimerkkilauseiden (liite 2) sävy on positiivinen. Niissä 

muunkieliset opettelevat reippaasti udmurttia ja mieliala kohenee udmurtin 

vaikutuksesta. Tämä on ristiriidassa taustaluvussa 3 esitellyn sosiolingvistisen tilanteen 

kanssa, johon kuuluu kiistatta myös kielen häviämisen uhka. Kieleen liittyviä ongelmia 

tuo esiin vain pari lausetta. Lause 6 kertoo ympäristön suhtautumisesta: muunkielisten 

pyrkimykset opetella udmurttia koetaan huvittaviksi. Lause 7 kuvaa ongelmatilannetta, 
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mutta antaa toisaalta udmurtin kielileireistä positiivisen kuvan: leirit ovat niin suosittuja, 

että koulut lähettävät niille toisinaan umpivenäjänkielisiä lapsia. Positiivis- ja 

negatiivissävyisten lauseiden epäsuhdassa tuskin on kyse sattumasta. Udmurt du en 

toimituskunta on jostakin syystä valinnut strategian, jossa ongelmia ei tuoda esiin. 

Mahdollisesti tavoitteena on luoda udmurtin kielestä positiivista mielikuvaa. 

Tekstianalyysin avulla ei ratkaisun syytä saada selville.  

Tiedotusvälineet (12 / 2) 

Tiedotusvälineiden ryhmässäkin udmurt esiintyi paljon useammin, magyar-sanalla oli 

vain kaksi esiintymää. Udmurt-sanan pääsanoissa nykytekniikka on hyvin edustettuna: 

 ‘verkkosivu’ esiintyi useampaan kertaan, samoin  ‘kirjasin’. Nämä kaikki 

tosin esiintyivät samassa artikkelissa. Toki pääsanoina oli myös perinteisempiin 

tiedotusvälineisiin liittyvää sanastoa. 

Udmurt-sanan sisältävät lauseiden sisältö liittyi usein udmurtinkielisten 

tiedotusvälineiden mahdollisuuksiin ja kehittämiseen ja niiden sävy oli usein opastava: 

(13) , . (U17) 

Näin ollen oman udmurttilaisen sivuston avaaminen ei ole vaikeaa. 

(14) ,  
. (U8) 

Galina Vitaljevna tekee hyvin suuren työn pyrkiessään saamaan oppitunnit rikkaammiksi ja 
kiinnostavammiksi käyttämällä udmurttilaisen radion ja television tekstejä. 

Magyar-sanan sisältävissä lauseissa tiedotusvälineet mainittiin vain sivuseikkana: 

(15) Ezek a visszaemlékezések mintha egy kicsit újra összekovácsolták volna az említett 
sportolókat, az értük szurkoló, rádión keresztül megszólított magyar hallgatókkal. (Sz14) 

On kuin nämä muistelot olisivat uudelleen hitsanneet yhteen jo mainittuja urheilijoita sekä heitä 
kannustavia, radion välityksellä puhuteltuja unkarilaisia kuulijoita. 

Ihmiset (13 / 2) 

Ihmisiin liittyvien sanojen ryhmässä huomiota kiinnitti se, kuinka paljon udmurt-sanan 

yhteydessä käytetään melko vähän informaatiota sisältäviä ihmistarkoitteisia sanoja. 

Tavallisimpia olivat  ‘ihminen’ ja  ‘lapsi’. Mukana oli kaksi 
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ammattinimikettä:  ‘harmonikansoittaja’ ja  ’sotilas’. Jakauma tekstien 

välillä oli melko tasainen. Magyar-sanalla tällaisia esiintymiä oli vähemmän ja niissä 

esiintyivät udmurt-sanallekin tyypilliset pääsanat ”lapsi” (gyerek) ja ”nuori” (fiatal).  

Tähän kategoriaan poimitut lauseet ovat varsin tunnepitoisia, kuten seuraavat 

esimerkit osoittavat: 

(16)  
. (U5) 

Sen päämääränä oli juurruttaa kaupungissa opiskelevien udmurttilasten mieleen rakkaus oma 
maataan kohtaan. 

(17) .  
. (U3) 

Udmurttinaisten rohkeutta ihmetellen luin Je. Saramatovan kirjoituksen Nina Sokolovan 
matkasta Afrikkaan.  

(18) , . (U19) 

Udmurttilainen ihminen on arempi, siksikin minun tekee mieli auttaa häntä. 

(19)  : , 
, ? (U5) 

Udmurttilapset vuodattivat omat ajatuksensa venäläisille ystävilleen: miksi te, jotka asutte 
Udmurtiassa, tahritte udmurttien maineen?  

(20) A szilveszteri buli ízét tulajdonképpen a világ szinte minden tájáról idesereglett résztvev k 
adták meg: volt mexikói, lengyel, ukrán, holland, svájci, román, amerikai, kanadai, magyar és 
sok-sok más nemzethez tartozó fiatal. (Sz11) 

Uuden vuoden juhlinnan tunnelman loivat oikeastaan lähes kaikilta maailmankolkilta saapuneet 
osallistujat: oli meksikolaisia, puolalaisia, ukrainalaisia, hollantilaisia, sveitsiläisiä, 
romanialaisia, amerikkalaisia, kanadalaisia, unkarilaisia ja monia muita kansallisuuksia edustavia 
nuoria. 

Tulkitsen tämän niin, että ihmistarkoitteisia pääsanoja käytetään, kun halutaan tuoda 

udmurtit tai unkarilaiset lähemmäs lukijaa henkilökohtaisempina, tarkkarajaisempina 

olentoina. Muutoin riittäisi varmasti pelkkä udmurt tai magyar, ’udmurtti’ tai 

’unkarilainen’.  

Esiin nousee myös kysymys, miksi pääsanaan on haluttu yhdistää juuri määrite 

udmurt. Tästä käy esimerkiksi seuraava lause: 
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(21) .  
. (U3) 

Udmurttinaisten rohkeutta ihmetellen luin Je. Saramatovan kirjoituksen Nina Sokolovan 
matkasta Afrikkaan. 

Siitä, että Nina Sokolova on matkustanut Afrikkaan, kirjoittaja on tehnyt kaikkia 

udmurttinaisia koskevan yleistyksen: udmurttinaiset ovat rohkeita. Koska Sokolovan 

matka voisi johtaa sellaisiinkin vaihtoehtoisiin tulkintoihin, että a) Sokolova on rohkea 

b) naiset ylipäänsä ovat rohkeita, kirjoittajalla on täytynyt olla jokin syy valita juuri 

tämä tulkinta. Tästä päätellen kirjoittajan on ollut luonnollista liittää rohkeus 

udmurtteihin, mieltää se udmurttilaiseksi ominaisuudeksi. 

Taide ja urheilu (14 / 4) 

Tavallisin udmurt-sanan pääsana oli  ’kirjallisuus’. Sen tiuhaa esiintymistä 

selittää yhteisesiintyminen osana oppiaineen nimitystä “udmurtin kieli ja kirjallisuus”. 

(22) ,  
. (U8) 

Kun nämä hänen taitonsa havaittiin, hänestä tehtiin piirin udmurtin kielen ja kirjallisuuden 
opettajien metodisen yhdistyksen johtaja. 

Muutenkin suuri osa pääsanoista liittyi kirjallisuuteen:  

’udmurttilaiset kirjailijat’,  ’udmurttilaiset runoilijat’.  

Toisin kuin varsin yleisluontoiset ”udmurttilainen kirjallisuus” tai ”udmurttilaiset 

näytelmät”, magyar-sanan pääsanat olivat kaikissa tapauksissa hyvin tarkkaan 

määriteltyjä: 

(23) Százhatvan éve, 1847. január 16-án született a Nógrád megyei Szklabonyán Mikszáth 
Kálmán író, újságíró, akadémikus, a magyar kritikai realista próza nagymestere. (Sz10) 

160 vuotta sitten, 16.1.1847 syntyi Nógrádin läänin Szklabonyassa kirjailija, toimittaja, 
akateemikko, unkarilaisen kriittisen realistisen proosan mestari Kálmán Mikszáth. 

(24) Hetvenkét éves korában elhunyt az erdélyi és összmagyar képz vészet kiváló 
képvisel je, Egri László üvegm vész, a Ion Andreescu Képz mvészeti F iskola nyugalmazott 
tanára, a Barabás Miklós Céh tagja. (Sz12)  

72-vuotiaana menehtyi transilvanialaisen ja yleisunkarilaisen kuvataiteen suurenmoinen 
edustaja, lasitaiteilija László Egri, Ion Andreescu-kuvataidekoulun eläkkeelle jäänyt opettaja ja 
Miklós Barabás -killan jäsen. 
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Esiintymiä oli kuitenkin niin vähän, että tämä saattoi olla sattumaa ja johtua siitä, että 

kaikki löytämäni lauseet käsittelivät jotakuta tiettyä henkilöä (eivätkä kulttuuria 

yleisesti). Jälkimmäinen lause-esimerkki ansaitsee kuitenkin huomiota senkin vuoksi, 

että sanalla magyar on siinä kaksikin eri määritettä, jotka toimivat kontrastina toisilleen: 

erdélyi magyar ’transilvanianunkarilainen’ – összmagyar ’yleisunkarilainen’. 

Jälkimmäinen on yhdyssana eikä rakenteellisesti koostu määritteestä ja pääsanasta, 

mutta olen ottanut sen mukaan, koska sisällöllisesti siinä on kyse unkarilaisuuden 

määrittämisestä ja se muodostaa merkittävän vastaparin ilmaisulle erdélyi magyar. 

Oletukseni oli, että löytäisin aineistosta useitakin tällaisia tapauksia, joissa magyar saa 

eteensä määritteen. Ne olivat kuitenkin harvinaisia. Tässä ne näyttävät aiheuttavan 

toinen  toisensa  läsnäolon,  sillä  niillä  on  korostava  tehtävä.  Pelkkä  ”magyar 

képz vészet” riittäisi, mutta kirjoittaja on halunnut korostaa Egrin monisuuntaista 

merkitystä. Hän ei ole valinnut sanaa ”kansainvälinen”, vaan esittää sanavalinnoillaan 

Egrin henkilönä, joka on antanut panoksensa unkarilaisten yhteiseen kulttuuriperintöön 

ja samalla vahvistanut transilvanianunkarilaista ryhmää. 

Kansankulttuuri (9 / 6) 

Kansankulttuurin ryhmässä (johon ryhmittelin sellaiset kulttuuriset ilmiöt, jotka eivät 

kuulu ns. korkeakulttuuriin ja taiteeseen) esiintyi yllättävän monta ruoka-aiheista 

pääsanaa:  ’udmurttilainen ravintola’,  ‘udmurttilainen 

ruokalista’,  ’udmurttilaiset leivonnaiset’, magyar marhapörkölt 

’unkarilainen naudanlihapata’, magyar cseresznyepálinka ’unkarilainen kirsikkaviina’. 

Ruokien ohella magyar-sanan pääsanana tässä aineistossa esiintyi vain (nép)tánc 

’(kansan)tanssi’. Udmurt-sanan pääsanojen kirjo oli laajempi: mukaan mahtuivat paitsi 

 ’laulu’ ja  ’tanssi’ myös  ’karaoke’ ja  ’Pakkasukko’. 

Udmurttilaisuutta levitetään siis perinnekulttuurin ulkopuolellekin, uusiin ilmiöihin. 

Kansankulttuuri esitetään monesti ylpeydenaiheena: 

(25)  (  
!) (U18) 

Viidelle ihmiselle annetaan udmurttilaisia lauluja sisältävä karaoke (ensimmäinen udmurttilainen 
karaoke!). 



  

 

36 

(26) Ugyanakkor az ünnepi fogadáson felsorakoztatták a román sajátosságokat is, ezeket is 
élénk érdekl dés övezte, de a sor mégis a magyar marhapörköltnél volt a leghosszabb. (Sz15) 

Vastaanotolla tarjottiin myös romanialaisia erikoisuuksia, joihin suhtauduttiin myös hyvin 
kiinnostuneesti, mutta jono oli silti pidempi unkarilaisen naudanlihapadan luona. 

Yhteiskunta (7 / 10)  

Osumien jakauma oli tässä kategoriassa melko tasainen. Udmurt-sanan tavallisin 

pääsana oli , ’kansa’ (4 esiintymää): 

(27) . (U21) 

Se kongressi antoi meille intoa työskennellä udmurttien kansan hyväksi. 

(28) , . (U19) 

Udmurtin kansa on erityisen veltto, uhriutuva. 

Magyar-sanaan liittyi melko paljon rajanylitysaiheista sanastoa, jolloin magyar viittaa 

Unkarin valtioon:  

(29) A határátkel knél (igen, akkor még kett s ellen rzés zajlott) kissé furcsán néztek a román 
és a magyar rök. (Sz11) 

Raja-asemilla (kyllä, silloin oli vielä tuplatarkastus) romanialaiset ja unkarilaiset vartijat 
katsoivat vähän pitkään. 

Kiintoisimpia osumia olivat vähemmistöasemaa peilaavat pääsanat kisebbség 

’vähemmistö’ ja  ’liike’. Näitä oli vain kaksi. 

(30) ? (U21) 

Mihin on yhteydessä se, että liityitte udmurttiliikkeeseen? 

(31) Sajnálattal tapasztalom, hogy közel 60 év elteltével sem érdemel meg a magyar kisebbség 
annyit, hogy magyar anyanyelv  iskolába járhasson. (Sz8) 

Olen ikävä kyllä joutunut toteamaan, ettei unkarilaisvähemmistö ole liki 60 vuoden jälkeenkään 
ansainnut edes sitä, että voisi käydä unkarinkielistä koulua. 

Unkarinkielinen lause oli lisäksi lainaus unkarinunkarilaiselta poliitikolta, ei siis 

vähemmistön edustajan suusta. Szabadság ei näytä useinkaan esittävän 

romanianunkarilaisia vähemmistönä. 

Seuraava lause kertoo kiintoisia asioita paikallisesta poliittisesta keskustelusta ja 

unkarilaisvähemmistön roolista: 
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(32) Markó rámutatott: a magas rangú állami tisztségvisel k is tévedhetnek, törvénytelenséget 
is elkövethetnek, de nevetséges azt feltételezni, hogy egy erdélyi magyar miniszter Bukarestben 
kémkedik. (Sz7) 

Markó huomautti, että korkea-arvoiset valtiomiehetkin voivat erehtyä ja sortua rikoksiin, mutta 
on naurettavaa olettaa, että transilvanianunkarilainen ministeri vakoilee Bukarestissa. 

Markó on romanianunkarilainen poliitikko Béla Markó. Lauseesta käy ilmi, että joku on 

epäillyt transilvanianunkarilaisen ministerin vakoilevan oman maansa pääkaupungissa 

(eli epäilemättä oman maansa hallituksen toimia). On myös mahdollista, että ministerin 

kansallisuutta ei aiemmin ole tuotu esiin, mutta Markó korostaa sitä lausunnossaan ja 

tekee asiasta kansallisuuskysymyksen, jossa hän korostaa transilvanianunkarilaisten 

lojaaliutta Romanian hallitusta kohtaan. Hän ikään kuin vastaa henkilöille, joiden hän 

vihjaa epäilevän transilvanianunkarilaisten luotettavuutta kansalaisina. Magyar-sanalla 

on määrite erdélyi ’transilvanialainen’. Tässä sitä tarvitaan tekemään ero Unkarin 

valtion kansalaisten ja Romanian kansalaisten, mutta etnisten unkarilaisten välillä, 

muistuttamaan siitä, että transilvanianunkarilaiset ovat kuitenkin eri ryhmä ja omaa 

väkeä. Magyar-sanaa määrittää usein juuri erdélyi, kuten seminaarityötäni 

kirjoittaessani huomasin. Tämä selittyy sillä, että Romaniassa asuvista unkarilaisista 

suurin osa asuu Transilvaniassa. He muodostavat myös selkeän yhteisön, jolla on 

voimakas unkarilainen identiteetti. Romániai magyar näyttää kuuluvan ennemmin 

virallisiin nimiin kuin jokapäiväiseen kielenkäyttöön. Se viittaakin organisaatioiden 

maanlaajuiseen toimialaan. 

Koulutus ja tiede (3 / 13) 

Udmurt-sanan ja koulutusaiheisen pääsanan esiintymiä löytyi hämmästyttävän vähän, 

kun otetaan huomioon, kuinka usein udmurtin kieli mainittiin. Kielen luulisi olevan 

selvässä yhteydessä koulutukseen. Näin on magyar-sanan pääsanojen tapauksessa: ne 

löytyivät lähes poikkeuksetta omakielistä opetusta ja sen uhattua asemaa käsittelevistä 

teksteistä. 

(33) Török Ferenc tanfelügyel -helyetteshez még nem érkezett meg a panaszlevél, de 
kérdésünkre elmondta, hogy mindenképp tovább kell küzdeni a tordai és bánffyhunyadi önálló 
magyar iskola ügyében. (Sz3) 
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Varaopetustarkastaja Ferenc Török ei ollut vielä nähnyt valituskirjettä, mutta hän vastasi 
kysymykseemme, että on joka tapauksessa jatkettava taistelua Tordan ja Bánffyhunyadin 
itsenäisten unkarilaisten koulujen puolesta. 
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Udmurttilaiset esiintymät ovat puolestaan katsauksia menneeseen. 

(34) 70- ,  
 « » . (U21) 

70-luvulle tultaessa oli tehty suuri työ udmurttilaisten luokkien perustamisessa, mutta sitten 
meidän omat udmurttilaiset johtajamme vahvasti ”huolehtivat” niiden sulkemisesta. 

Lauseen kriittinen sävy on Udmurt du essa melko harvinainen ilmiö. Kritiikki 

kohdistuu udmurtteihin, jotka ovat toiminnallaan huonontaneet vähemmistön tilannetta. 

Toisaalta se myös asettaa entiset johtajat vastuuseen nykyhetken ongelmista. 

(35)  
, , ,  

. (U7) 

Udmurttitutkijat alkoivat vasta 1800-luvun lopulla vain kunnolla työskennellä udmurtin kielen 
opetuksen ja tutkimuksen parissa, ennen sitä udmurttia olivat tutkineet vain unkarilaiset, 
venäläiset, suomalaiset ja muut tiedemiehet. 

On yllättävää, etteivät kielivähemmistöjen kannalta erittäin keskeiset opetuskysymykset 

nouse juuri lainkaan esiin Udmurt du essa. Olisi syytä tarkastella laajemman aineiston 

varassa, onko tämä lehden tavallinen linja, ja mikäli on, verrata sitä sosiolingvististen 

tutkimusten tuloksiin: eivätkö koulutuskysymykset kiinnosta toimittajia tai lukijoita, vai 

vaikuttaako tähän Udmurt du en riippuvaisuus Udmurtian tasavallan hallinnosta? 

Kieli-ryhmän yhteydessä esitelty positiivinen sävy ja nykyhetken ongelmien 

näkymättömyys lehden sivuilla viittaisi siihen, että opetukseen liittyvät huolet on rajattu 

lehdestä ulos. 

Talous (0 / 7) 

Ilmeisesti udmurt ei tyypillisesti liity talouden käsitteisiin, sillä siitä ei ollut aineistossa 

ainoatakaan esimerkkiä. Udmurt du essa kuitenkin julkaistaan talousaiheisia 

artikkeleita ainakin tasavallan budjettien julkistamisen yhteydessä. Magyar-sanan 

esiintymät vaativat tässä ryhmässä likempää tarkastelua, sillä tässä korostuu magyar-

sanan monitulkintaisuus: milloin sen merkitys ’unkarilainen’ koskee kaikkia 

unkarilaisia, milloin Unkarissa asuvia unkarilaisia, entä milloin se liittyy pikemminkin 

Unkarin valtioon? Kaikissa tämän ryhmän lauseissa magyar itse asiassa viittaa Unkarin 

valtioon: 
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(36) Románia viszonylag nagy méret , 22 milliós piaca vonzó lehet a külföldi, közöttük a 
magyar befektetések számára. (Sz4) 

Romanian suhteellisen laajat, 22 miljoonan hengen markkinat voivat kiinnostaa ulkomaalaisia, 
heidän joukossaan myös unkarilaisia sijoittajia. 

(37) A román–magyar áruforgalom értéke megháromszorozódott, vagyis a 2002. évi 
egymilliárd euróról 3 milliárd euróra n tt az elmúlt négy évben. (Sz4) 

Romanialais-unkarilaisen tavarakaupan arvo on kolminkertaistunut neljässä vuodessa eli 
kasvanut vuoden 2002 miljardista eurosta kolmeen miljardiin. 

Lauseessa 36 sana külföldi 'ulkomaalainen' tekee selväksi, että magyar viittaa Unkarin 

valtion  kansalaisiin.  Lauseessa  37  asiaa  ei  ole  tehty  leksikon  tasolla  selväksi,  vaan  se  

ilmenee kontekstista: lukija tietää, että kaupankäyntiä tilastoitaessa käsitellään 

valtioiden välistä kauppaa, ei etnisten ryhmien välistä. 

Käsitettä magyar ei ilmeisesti ole tarpeellista erikseen rajata. Tulkitsen tämän niin, 

ettei etnisten romanialaisten ja unkarilaisten välisestä kaupankäynnistä tavallisesti 

uutisoida. Lukijan oletetaan tietävän tämän ja päätyvän siihen tulkintaan, että magyar 

viittaa Unkarin valtioon. Talous ja kauppa eivät siis näytä olevan kirjoittajien mielestä 

merkittäviä elämänalueita identiteetin luomisen ja vahvistamisen kannalta. 

Muut 

Muita sanoja aineistossa oli liian vähän, jotta niistä voisi tehdä päätelmiä. Ryhmä oli 

hyvin pieni, yhteensä kuusi sanaa, ja sisällöltään sekalainen. 

5.4.2. Pääsanat laajemmassa otannassa 

Saadakseni paremman yleiskuvan siitä, millaisia pääsanoja vähemmistöetnonyymeillä 

yleensä on, tein Udmurt du en ja Szabadságin sivuilla rajaamattoman haun sanoilla 

magyar ja . Tarkastelin 50 ensimmäistä haun löytämää artikkelia ja etsin niistä 

näiden sanojen pääsanat. Koska osumat tulivat aikajärjestyksessä, kautta laajentaakseni 

tarkastelin myös artikkeleita 150–200 eli yhteensä sataa artikkelia. Olen listannut niistä 

löytyneet pääsanat alla. Mainitsen kunkin pääsanan vain kerran, vaikka monet niistä 

esiintyivät teksteissä useita kertoja. Olen havainnollisuuden vuoksi jaotellut sanat 

aihepiireittäin. Jako on erilainen kuin edellisessä luvussa, jossa otin huomioon myös 

esiintymien määrän.  
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Vertailun vuoksi tein samanlaisen haun myös enemmistökansojen nimillä  

’venäläinen’ ja román ’romanialainen’. En tarkastellut sanojen laajempaa 

esiintymisympäristöä, vaan keskityin pääsanoihin. Tässä haussa otin mukaan myös 

nimet, joissa etnonyymit esiintyvät. 

 ja   Udmurt du essa 

Kieli ja kulttuuri 

:  ‘kieli’,  ’kulttuuri’,  ’näytelmä’,  ’runoilija’, 
 ’klassikko’,  ’kirjailija’,  ’kirja’,  ’kirjallisuus’, 

 ’tanssi’,  ’karaoke’,  ’sävelmä’,  ’laulu’,  
’konsertti’,  ’nimi’,  ’dialektologia’,  ’mytologia’, 

 ’filologia’,  ’ruoka’,  ’nukke’,  ’paita’,  
’ravintola’,  ’artisti’,  ’kansallisteatteri’,  
’kustantamo’,  ‘synonyymi’,  ‘rekilaulu’,  ’vaate’, 

 ’hauskanpito’ 

:  ‘kieli’,  ‘kirjallisuus’,  ‘kirjailija’,  ‘kirjailija’, 
 ‘runoilija’,  ’runoilija’,  ’runo’,  ‘prosaisti’, 

 ’lukija’,  ‘kronikka’,  ’sanakirja’,  
’sanakirja’,  ’puheenparsi’,  ’sanonta’,  ‘syntaksi’, 

 ‘draamateatteri’,  ‘teatteri’,  ’ohjaaja’,  ’sävelmä’, 
 ‘laulu’,  ‘harmonikansoittaja’,  ‘orkesteri’,  

’kansatieteilijä’,  ’samovaari’ 

Ihmiset 

:  ‘nuori’,  ‘lapsi’,  ’lapsi’,  ‘tyttö’,  ‘poika’, 
 ’nainen’,  ’ihminen’,  ’tiedemies’,  ‘johtaja’, 

 ’kansa’,  ’ystävä’,  ’hoitaja’ 

:  ‘lapsi’,  ‘tyttö’,  ‘nainen’,  ‘täti’,  
’mies’,  ’poika’,  ’lapsi’,  ’vaimo’,  ’mies’,  
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‘ystävä’,  ‘kansa’,  ’perhe’,  ’asiantuntija’,  
’psykologi’,  ’lavatähti’ 

Tiedotusvälineet 

:  ‘kirjasin’,  ‘postikortti’,  ‘verkkosivu’,  
‘aikakauslehti’,  ‘radio’,  ‘televisio (oik. sininen ruutu)’,  
‘sanomalehti’,  ’toimitus’ 

:  ’sanomalehti’ 

Paikat 

:  ’tasavalta’,  ’tasavalta’,  ’paikka’,  
’piirikunta’,  ’maa’,  ’maa’,  ’kylä’,  ’valtio’,  
’maailma’,  ’talo’,  ’kulttuurikeskus’ 

:  ‘kylä’,  ’valtio’ 

Koulutus 

:  ’tiedekunta’,  ’yliopisto’,  ’jatko-
opiskelija’,  ’opiskelija’,  ’sali’,  ’opisto’,  
’opettajaopisto’,  ’luokka’,  
’tiedeinstituutti’,  ’koulu’ 

:  ’professori’,  ‘oppinut’,  ’luokka’,  
’opettaja’ 

Muut 

:  ’olemus’,  ’liike’,  ’osa’,  ’ruokalista’,  
’neuvosto’,  ’hallinto’,  ’päivä’,  ’sankari’ 

:  ’ohjelma’,  ’ryhmä’,  ’pyssy’,  
’ortodoksikirkko’ 

Näiden kahden etnonyymin pääsanoissa ei ole merkittävää eroa. Ilmeisesti Udmurt 

du e ei juuri kirjoita yhteiskunnallisista kysymyksistä tai ainakaan mainitse niiden 
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yhteydessä kansallisuuksia, sillä molempien hakusanojen pääsanojen jakauma näytti 

melko samanlaiselta: eniten oli kieleen ja kulttuuriin sekä ihmisiin liittyvää sanastoa, 

udmurt-sanan yhteydessä myös tiedotusvälineisiin liittyvää sanastoa. Yhteiskunnallisia 

pääsanoja on vain vähän. Sellaisia ovat  ’liike’,  ’neuvosto’ ja 

 ’hallinto’ .  esiintyi järjestön nimessä . -sanalla ei 

ollut lainkaan hallintoon liittyviä pääsanoja. 

Pääasiallisesti udmurt-sanaa käytettiin viittaamassa kansallisuuteen. Vain 

tapauksessa ,  ja  se viittaa 

Udmurtian tasavaltaan.  tosin esiintyi erittäin usein. Toinen 

tavallinen esiintymä oli lehden nimi . 

Myös  merkitsi tavallisesti kansallisuutta. Poikkeuksena oli yhdistelmä  

’Venäjän valtio’. -sanalla oli paljon henkilötarkoitteisia pääsanoja, joilla tyypillisesti 

viitattiin johonkin tiettyyn henkilöön eikä tiettyyn ryhmään, vaikkapa lapsiin, kuten 

usein -sanalla. Esimerkiksi  ’ihminen’ sanaa ei käytetty venäläisistä. 

Kuten aikaisemmin totesin,  ja  riittävät yksinäänkin ilmaisemaan 

merkitykset ’udmurtti’ ja ’venäläinen’,  on siis tarpeeton. Sitä käytetäänkin 

tuomaan emotionaalista sävyä ja myös esittämään yleistyksiä. Tällaisesta käytöstä käy  

esimerkiksi edellä esitetty lause 18. 

Venäläisistä tällaisia luonnehdintoja ei esitetä. Ilmeisesti venäläisyyttä ei ole tarpeen 

määritellä samalla tavalla kuin udmurttilaisuutta. Ihmistarkoitteisten pääsanojen 

ryhmässä huomiota kiinnitti myös se, että sana  ’nuori’ oli tavallinen -

sanan pääsanana. Venäläisistä nuorista ei sitä vastoin puhuttu kertaakaan. Tulkitsen 

tämän niin, että udmurttinuorista puhumalla halutaan korostaa kielen ja kulttuurin 

siirtymistä sukupolvelta toiselle. Tämä prosessihan on jo vaarantunut, mutta sitä ei 

Udmurt du en sivuilta heti huomaa. Samaan liittynee yliopistoaiheisten pääsanojen 

suuri määrä -sanan yhteydessä: yliopisto näyttää olevan kaikkein udmurttilaisin 

ympäristö, jos pääsanoja katsotaan. Maaseudun elämän lisäksi yliopisto on niitä harvoja 

ympäristöjä, joissa udmurttia käytetään, ja täten se nousee esiin hyvin monessa jutussa. 

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen status epäilemättä myös nostaa kirjoittajan mielestä 

udmurtin kielen arvostusta. 
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Laajempi tarkastelu tukee pienemmän aineistoni tuottamaa tulosta, jonka mukaan 

kieli on udmurteille keskeinen käsite ja puheenaihe. Tässä aineistossa kulttuuri ja 

varsinkin kirjallisuus nousee sen rinnalle. Myös suuri osa -sanan pääsanoista liittyi 

kirjallisuuteen, mutta myös muihin taiteenaloihin. Tässä näkyy eräs ero pääsanojen 

välillä: -sanan pääsanoista vain yksi liittyi aineelliseen kulttuuriin –  

’samovaari’. -sanalla tällaisia pääsanoja oli useita:  ’ruoka’,  ’nukke’, 

 ’paita’. Tämä osoittaa mielestäni kulttuuristen erityispiirteiden etsimistä ja 

luomista: kirjoittaja esittää lukijalle tosiasiana, että on olemassa udmurttilaista ruokaa 

sekä nukkeja, jotka ovat jollain erityisellä tavalla udmurttilaisia. Se voi olla myös 

pyrkimys löytää udmurttilaisia piirteitä arkipäivästä. Venäläisiksi luonnehditut 

kulttuurimuodot edustavat ennen muuta korkeakulttuuria, mutta -sanalla on 

sellaisia pääsanoja kuin  ’karaoke’,  ’ravintola’,  ‘rekilaulu’, 

 ’hauskanpito’ – viihdettä siis. Kirjoittaja yrittänee tuoda udmurttilaista 

kulttuuria lähemmäs lukijaa. 

Magyar ja román Szabadságissa 

Haku Szabadságin sivuilla tuotti paljon sellaisia osumia, joissa magyar- ja román-

sanoilla viitattiin valtioon. Tästä syystä olen ryhmitellyt sanat ensin sen perusteella, 

viitataanko niillä kansallisuuteen vai valtioon.  

Magyar / román viittaa valtioon: 

Hallinto 

Magyar: Magyar Köztársaság ’Unkarin tasavalta’, állampolgárság ’kansalaisuus’, 
(magyar–román) viszony ’(unkarilais-romanialaiset) suhteet’ 

Román: állampolgárság ‘kansalaisuus’, állampolgár ‘kansalainen’, hatóságok 
‘viranomaiset’, parlament ‘parlamentti’, kormány ‘hallitus’, kormányprogram 
‘hallitusohjelma’, külügyminiszter ‘ulkoministeri’, külügyminisztérium 
‘ulkoministeriö’, állam ‘valtio’, államelnöki hivatal ’presidentin kanslia’, államf  
’valtionpäämies’, védelmi minisztérium ’puolustusministeriö’, nemzetbiztonság 
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’kansallinen turvallisuus’, csapatok ‘joukot’, oktatási rendszer 
’koulutusjärjestelmä’, illetékesek ’asianosaiset’, kormányzati források 
’hallituslähteet’, biztos ’komissaari’, (orosz–román) kétoldalú kapcsolatok 
’(Venäjän ja Romanian) kahdenväliset suhteet’, (moldovai–román) konfliktus 
‘(Moldovan ja Romanian) konflikti’, fennhatóság ’hallinto’, rend rség ’poliisi’, 
megszállás ’miehitys’ 

Urheilu 

Magyar: válogatott ’maajoukkue’, labdarúgó NB ’jalkapallon pääsarja’, csapat 
’joukkue’, gólszerz  ’maalintekijä’, BL-siker ’mestaruussarjamenestys’, ló 
’hevonen’ 

Román: (magyar-román) meccs ‘(Unkarin ja Romanian välinen) ottelu’ , 
válogatott ‘maajoukkue’, párharc ‘kaksinkamppailu’, csapat ‘joukkue’, Kupa 
‘cup’, élvonal ‘kärki’, els  osztály ‘pääsarja’, i kosárlabda ’naisten koripallo’, 
vereség ’tappio’ 

Organisaatioiden nimet 

Magyar: Magyar Nemzeti Múzeum ’Unkarin kansallismuseo’, Magyar-Amerikai 
Vállalkozási Ösztöndíj Alap ’Unkarilais-amerikkalainen yritysavustusrahasto’, 
Magyar Tudományos Akadémia ’Unkarin tiedeakatemia’ 

Román: Román M vel dési, Egyházi és Kulturális Örökség Minisztériuma 
‘Romanian kulttuuri-, kirkollis- ja kultturiperintöministeriö’, Román Fotográfus-
szövetség ‘Romanian valokuvaajaliitto’, Román Kulturális Intézet ‘Romanian 
kulttuuri-instituutti’, Román Építészeti Kamara ‘Romanian arkkitehtikamari’, 
Román Akadémia ‘Romanian akatemia’, Román Írószövetség ‘Romanian 
kirjailijaliitto’, Román Színházi Szövetség ’Romanian teatteriliitto’, Román 
Labdarúgó-szövetség ‘Romanian jalkapalloliitto’, Román Közúti Hatóság 
‘Romanian liikennepoliisi’, Román Olimpiai Bizottság ‘Romanian 
olympiakomitea’, Román Evez s-szövetség ‘Romanian soutuliitto’, Román Posta 
‘Romanian posti’, Román Televízió ‘Romanian televisio’, Román 
Szociáldemokrata Párt ’Romanian sosiaalidemokraattinen puolue’, Román 
Nemzeti Bank ’Romanian kansallispankki’, Román Hírszerz  Szolgálat ’Romanian 
tiedustelupalvelu’, Román Akadémiai Társaság ’Romanian akateeminen seura’ 
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Muu 

Magyar: (belga–holland–magyar) koprodukció ’(belgialais-hollantilais-
unkarilainen) yhteistuotanto, játékfilm ’näytelmäelokuva’, társadalom 
’yhteiskunta’, forint ’forintti’ 

Román: levéltári dokumentumok ‘arkistoasiakirjat’, börtön ’vankila’, zászló 
’lippu’, színek ’värit’, exporttermékek ’vientituotteet’, kivitel ’vienti’, export 
’vienti’, gazdaság ’talous’, piac ’markkinat’, autópiac ’automarkkinat’, autógyártók 
’autovalmistajat’, autóimport rök ’autojen maahantuojat’ 

Magyar / román viittaa kansallisuuteen, kieleen ja kulttuuriin: 

Kieli ja kulttuuri 

Magyar: nyelv ’kieli’, nyelvhasználat ’kielenkäyttö’, irodalom’kirjallisuus’, 
feliratozás ’tekstitys’, kultúra ’kulttuuri’, örökség ’perintö’, kártya ’(peli)kortti’, 
finomság ’herkku’, köszöntés ’tervehdys’, himnusz ’hymni’, falucsúfoló 
’lähikylistä kerrottu pilkkajuttu’, Korona ’kruunu’, sporttörténelem 
’urheiluhistoria’ 

Román: nyelv ’kieli’, anyanyelv  ’äidinkieleltään (romaniankielinen)’, irodalom 
’kirjallisuus’, zenei élet ’musiikkielämä’, kultúra ’kulttuuri’, színházi élet 
’teatterielämä’, színházm vészet ’teatteritaide’, napilap ’päivälehti’, sportnapilap 
’urheilulehti’, versike ’loru’, kifejezés ’ilmaisu’, el adás ’esitys’, név ’nimi’ 

Uskonto 

Magyar: gyülekezet ’seurakunta’, hívek ’uskovaiset’, adventista ’adventisti’, 
istentisztelet ’jumalanpalvelus’ 

Román: egyház ’kirkko’ 

Ihmiset ja yhteisö 

Magyar: ember ’ihminen’, diákság ’opiskelijat’, ifjúság ’nuoriso’, hallgató 
’opiskelija’, sajtóképvisel  ’tiedottaja’, költ  ’runoilija’, gazda ’maanviljelijä’, 
oktató ’opettaja’, producer ’tuottaja’, szerkeszt ség ’toimituskunta’, harcos 
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’soturi’, család ’perhe’, nép ’kansa’, közösség ’yhteisö’, gyökerek ’juuret’, 
identitás ’identiteetti’ 

Román: nemzetiség  ‘kansallisuudeltaan (romanialainen), származású 
’syntyperältään (romanialainen)’, középiskolás ’lukiolainen’, kézilabdázó 
’käsipalloilija’, kézis ’käsipalloilija’, hallgatóság ’kuulijakunta’, honfitárs 
‘maanmies’, munkavállaló ’työntekijä’, újságíró ’toimittaja’, kolléga ’kollega’, 
katona ’sotilas’, altiszt ’aliupseeri’, gyanúsított ’epäilty’, nöz  ’rikollinen’, 
Paulina néni ’Paulina-täti’, bácsi ’setä’, csoport ‘ryhmä’, nép ’kansa’, köztudat 
’yleinen tietämys’, szív ’sydän’, közösség ’yhteisö’, bennfentes száj ’sisäpiiriin 
kuuluva suu’ 

Politiikka ja yhteiskunta 

Magyar: képvisel  ’kansanedustaja’, jelölt ’ehdokas’, EP-képvisel  
’europarlamentaarikko’, nemzet ’kansakunta’, forradalom ’vallankumous’, 
közvélemény ’yleinen mielipide’ 

Román: politikus ’poliitikko’, politikai elit ’poliittinen eliitti’, politikai élet 
’poliittinen elämä’, polgármester ’pormestari’, többség ‘enemmistö’, kisebbség 
’vähemmistö’, lakosság ‘väestö’, jobboldali pártok ’oikeistopuolueet’, választó 
’äänestäjä’, képvisel  ’kansanedustaja’, kisebbségi önkormányzat 
’vähemmistövaltuusto’, civil szervezetek ’kansalaisjärjestöt’ 

Organisaatioiden nimet 

Magyar: Magyar Opera ’Unkarilainen ooppera’, Magyar M vel dési Intézet 
’Unkarilainen kulttuuri-instituutti’, Magyar Képz vészeti Lektorátus 
’Unkarilainen kuvataideinstituutti’, Magyar Színház ’Unkarilainen teatteri’, 
Magyar Kulturális Iroda ’Unkarilainen kulttuurivirasto’, Magyar M vészetért 
’Unkarilaisen taiteen puolesta’, Magyar M vel dési Társaság ’Unkarilainen 
kulttuuriseura’, Magyar Írók Ligája ’Unkarilaisten kirjailijoiden liiga’, Magyar 
Zenetársaság ’Unkarilainen musiikkiseura’, Magyar Gyerekkórus ’Unkarilainen 
lapsikuoro’, Magyar Pedagógusok Énekkara ’Unkarilaisten pedagogien kuoro’ 
Magyar Diáktanács ’Unkarilainen opiskelijaneuvosto’, Magyar Diákszövetség 
’Unkarilainen opiskelijaliitto’, Magyar Középiskolások Szövetsége ’Unkarilaisten 
lukiolaisten liitto’, Magyar Közm vel dési Egyesület ’Unkarilainen 
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yleissivistysyhdistys’, Magyar Népf iskolai Társaság ’Unkarilainen 
kansankorkeakouluseura’, Magyar Tudomány Egyetem ’Unkarilainen 
tiedeyliopisto’, Magyar Egyetemi Intézet ’Unkarilainen yliopistoinstituutti’, 
Magyar M szaki Tudományos Társaság ’Unkarilainen teknisten tieteiden seura’, 
Magyar Közgazdász Társaság ’Unkarilainen taloustieteilijäseura’ 
Magyar Demokrata Szövetség ’Unkarilainen demokraattiliitto’, Magyar Polgári 
Párt ’Unkarilainen porvaripuolue’, Magyar Nemzeti Tanács ’Unkarilaisten 
kansallinen neuvosto’, Magyar Összefogás ’Unkarilainen yhteenliittymä’, Magyar 
Nemzeti Lista ’Unkarilainen kansallinen lista’ 
Magyar Újságírók Romániai Egyesülete ’Unkarilaisten toimittajien Romanian 
yhdistys’, Magyar Gazdák Egyesülete ’Unkarilaisten maanviljelijöiden yhdistys’, 
Magyar Ifjúsági Értekezlet ’Unkarilainen nuorisokokous’, Magyar Ifjúsági Tanács 
’Unkarilainen nuorisoneuvosto’, Magyar Cserkészszövetség ’Unkarilainen 
partioliitto’, Magyar Emberi Jogok Alapítvány ’Unkarilainen ihmisoikeussäätiö’ 

Román: Román Etnológiai Tanszék ’romanialaisen kansatieteen laitos’, Román 
Opera ‘Romanialainen ooppera’ 

Muut 

Magyar: osztály ’luokka’, tagozat ’(koulutus)linja’, szakterem ’luokkahuone’, 
dolgozat ’koe’, könyvesbolt ’kirjakauppa’, Tudomány Napja ’tieteen päivä’, 
Autonóm Tartomány ’autonominen maakunta’, emléktábla ’muistotaulu’ 

Román: fél ’osapuoli’, föld ’maa’, egyetem ’yliopisto’, változat ’versio’, tagozat 
’linja’  

Näiden sanalistojen perusteella transilvanianunkarilaisten yhdistyselämä on hyvin 

vilkasta ja siitä kirjoitetaan lehdessä paljon. Magyar-määritteisiä organisaatioita esiintyi 

enemmän kuin román-määritteisiä. Useimmissa tapauksissa niillä oli vielä lisämäärite 

romániai: Romániai Magyar Gazdák Egyesülete, ’Romanian unkarilaisten 

maanviljelijöiden yhdistys’’. Romanianunkarilaisista organisaatioista eniten olivat esillä 

koulutukseen ja kulttuuriin liittyvät järjestöt, mutta myös paikalliset unkarilaispuolueet. 

Unkarin valtioon viittaavia organisaation nimiä oli vain muutama, eikä yksikään niistä 

liittynyt politiikkaan. Ilmeisesti Unkarin politiikalla ei ole Romanian puolella niin 

suurta merkitystä kuin voisi luulla, koskapa tähän otantaan ei sattunut lainkaan 
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esimerkiksi puolueiden tai kansalaisjärjestöjen nimiä. Sama lienee totta myös talouden 

tapahtumien osalta: sanalla román oli runsaasti talousaiheisia pääsanoja (piac 

’markkinat’, export ’vienti’), magyar-sanalla vain yksi (forint ’forintti’). Kuitenkin 

Unkarin urheilu näyttää kiinnostavan rajojen ulkopuolellakin, sillä urheiluaiheisia 

pääsanoja oli román- ja magyar-sanoilla suunnilleen yhtä paljon ja ne olivat hyvin 

samantyyppisiä. Tämä kertoo entistä emämaata kohtaan tunnetusta mielenkiinnosta ja 

sympatiasta, mutta toisaalta myös identifioitumisesta Romaniaan. 

Organisaatioiden nimien lisäksi ei magyar-sanan yhteydessä juuri esiintynyt 

yhteiskunnallista sanastoa. Valtioon viittaavanakin sillä oli vain muutama valtioon ja 

hallintoon liittyvä pääsana. Román-sanan pääsana liittyi useammin yhteiskunnalliseen 

elämään. Valtaosassa tapauksia román viittasi Romanian valtioon (esim. román 

parlament ’Romanian parlamentti’. Romanian valtio on siis huomattavasti Unkaria 

enemmän esillä, kun puhutaan valtiollisesta toiminnasta. Samantyyppisen tendenssin 

voi havaita kuitenkin myös niissä tapauksissa, joissa román merkitsee kansallisuutta 

(esim. román politikus, ’romanialainen poliitikko’). Tällaisia esiintymiä on enemmän 

kuin magyar-sanalla. Toinen ero on, että magyar-sanan poliittisaiheiset pääsanat 

viittaavat pääosin tiettyyn yksilöön (esim. magyar jelölt ’unkarilainen ehdokas’), kun 

taas román-sanan pääsanat ovat usein ryhmiä: politikai elit ’poliittinen eliitti’, 

jobboldali pártok ’oikeistopuolueet’. Tämä luo sellaisen kuvan, että unkarilaiset toimijat 

ovat vain yksittäisiä ilmiöitä politiikan kentällä. 

Kielen ja kulttuurin aihepiirissä molempien määritteiden yhteydessä esiintyi joitakin 

samoja sanoja: nyelv ’kieli’, kultúra ’kulttuuri’, irodalom ’kirjallisuus’. Nämä ovat 

melko laajoja, epätarkkoja käsitteitä. Magyar-sanan pääsanoina oli konkreettisempiakin 

kulttuurin ilmiöitä: finomság ’herkku’, köszöntés ’tervehdys’, falucsúfoló ’lähikylistä 

kerrottu pilkkajuttu’. Román-sanalla ei tällaisia konkreettisia pääsanoja ollut, ellei 

sellaisiksi lasketa esiintymiä Román Etnológiai Tanszék ’romanialaisen kansatieteen 

laitos’, Román Opera ‘Romanialainen ooppera’, jotka kuitenkin ovat nimiä eivätkä 

kulttuurisia piirteitä. Varovaisesti tästä aineistosta voisi arvella, että romanialaisen 

arkikulttuurin piirteet (ruoat, folklore jne.) eivät ole kovin tuttuja unkarilaisille 

kirjoittajille ja yleisölle tai niitä ei pidetä tärkeinä. 
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Magyar- ja román-sanojen henkilötarkoitteiset pääsanat liittyivät suurelta osin 

ammatteihin: gazda ’maanviljelijä’, oktató ’opettaja’, katona ’sotilas’. Näiden lisäksi on 

sukupuolta ja ikää kuvaavia sanoja kuten bácsi ’setä’. Román-sanan kanssa ei 

kuitenkaan esiinny sanaa ember ’ihminen’. Tämä vahvistaisi udmurt-sanan yhteydessä 

tekemääni tulkintaa, jonka mukaan ”ihminen” on ylimääräinen lisä, jonka avulla 

annetaan kansalle yhteisiä ominaisuuksia ja tehdään yleistyksiä. Yhteisöön ja 

identiteettiin viittaavia sanoja esiintyy molempien sanojen yhteydessä: magyar nép 

’Unkarin kansa’, román nép ’Romanian kansa’, magyar identitás ’unkarilainen 

identiteetti’, román szív ’romanialainen sydän’. Unkarin ja Romanian kansat 

näyttäytyvät tässä tasaveroisina ryhminä, joilla on oma identiteettinsä. Myös molempien 

kansalliset symbolit olivat yhtä lailla esillä: magyar korona ’Unkarin kruunu’, román 

zászló ’Romanian lippu’, román színek ’Romanian värit’, magyar himnusz ’Unkarin 

hymni’. Unkarilaisten vähemmistöasemaa Romaniassa ei tuotu ilmi (ks. 5.4.1, 

yhteiskunta): sana kisebbség ’vähemmistö’ esiintyi vain román-sanan yhteydessä ja sillä 

tarkoitettiin naapurimaiden romanialaisvähemmistöjä. 

Magyar-sanan pääsanojen joukossa ei ollut yhtään negatiiviseksi miellettävää 

sanaa. Román-sanalla sellaisia oli muutama: megszállás ’miehitys’, börtön ’vankila’, 

gyanúsított ’epäilty’, nöz  ’rikollinen’. Ero ei ole määrällisesti suuri, mutta antaisi 

kenties aiheen tarkempaan tutkimukseen laajemman aineiston avulla. 

Alkuperäinen olettamukseni oli se, että romanianunkarilaisessa mediassa 

paikallisiin unkarilaisiin viitataan käyttämällä määrite+magyar-yhdistelmää. Tämä 

otaksumani osoittautui vääräksi, tällaisia tapauksia oli edellisessä luvussa käsitellyssä 

aineistossa hyvin vähän. Tämän luvun laajemman haun tulokset näyttävät toisenlaisilta. 

Ero selittyy sillä, että tässä laajemmassa haussa otin tarkasteltavaksi myös ne tapaukset, 

joissa magyar esiintyy osana nimeä. Tällaisissa tapauksissa se sai varsin usein 

määritteen romániai. Tämän määritteiden käytön rajattuuden selittäisin sillä, että 

transilvanianunkarilaiset kokevat olevansa osa unkarilaista yhteisöä, eläähän 

unkarilaisia miljoonittain Karpaattien altaan eri maissa. Transilvanianunkarilaisilla 

epäilemättä on rajatumpikin ryhmäidentiteettinsä, mutta lehtiaineiston perusteella se ei 

näyttäydy ensisijaisena. Tavallisesti magyar-käsitteen tarkempi rajaaminen ei ole 

tarpeen, kuten seuraavista esimerkeistä nähdään. 
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(38) Boros János alpolgármester több mindenb l válogatott, de talán a magyar marhapörkölt 
volt a kedvence neki is. (Sz15) 

Varapormestari János Boros poimi lautaselleen monenlaista, mutta unkarilainen naudanlihapata 
lienee ollut hänenkin suosikkinsa. 

Magyar marhapörkölt on yleisunkarilainen ilmiö, joka yhdistää unkarilaisia 

asuinmaasta riippumatta.  

(39) Továbbra is támogatjuk a magyar iskola újraindításának kezdeményezését, hogy azonos 
bánásmódban élhessenek a magyar gyerekek Torda városában is. (Sz8) 

Kannatamme jatkossakin ehdotusta unkarilaisen koulun uudelleenkäynnistämisestä, jotta 
unkarilaislapsilla olisi tasavertaiset mahdollisuudet Tordan kaupungissakin. 

Tässä lauseessa konteksti kertoo riittävän selvästi, että kyse on romanianunkarilaisista 

lapsista. Magyar-käsitettä rajataan siis vain yhteyksissä, joissa on olennaista erottaa 

esimerkiksi Romanian puolella toimiva organisaatio tai henkilö Unkarin puolella 

toimivasta. Tästä olivat esimerkkejä erdélyi magyar képvisel  

’transilvanianunkarilainen edustaja’ ja itthoni magyar EP-képvisel  ’täkäläinen 

unkarilainen europarlamentaarikko’ tekstissä, jossa kaivattiin nimenomaan 

transilvanialaista edustajaa europarlamenttiin. Magyar közösség esiintyi muodoissa 

romániai magyar közösség ’romanianunkarilaisten yhteisö’ ja erdélyi magyar közösség 

’transilvanianunkarilaisten yhteisö’. Koska kuitenkin myös määritteetön magyar esiintyi 

teksteissä monta kertaa, esimerkiksi ilmaisussa magyar nép ’unkarin kansa’, nämä 

voidaan tulkita heijastumiksi transilvanianunkarilaisten useista päällekkäisistä 

identiteeteistä.  

5.4.3. Pääsanojen jakauman tulkintaa 

Havaintoni näyttävät tukevan teorioita, joiden mukaan kieli on yksi keskeisimmistä 

identiteetin rakennusosista. Udmurt du en kirjoittajien strategia osoittautui hyvin 

kielikeskeiseksi, udmurtin kieli mainitaan teksteissä jatkuvasti. Unkarin kieli sai paljon 

vähemmän mainintoja. Tätä ilmiötä voidaan selittää kahdella tavalla. Sosiolingvististen 

taustatietojen perusteella selittäisin eron sillä, että unkarin kielen asema yhteiskunnassa 

on vahvempi kuin udmurtin kielen, ja monessa tapauksessa unkarin kielen käyttö on 

oletusarvo. Tällöin kieltä ei ole tarpeen erikseen mainita. Kaikissa magyar-sanan 

esiintymissä, joissa sen pääsana liittyy kieleen, puheena on unkarin kielen käyttö ja 
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vielä tarkemmin siihen liittyvät ongelmat. Udmurt du en aineistossa udmurtin kielestä 

puhutaan varsinkin kielenopetukseen ja -tutkimukseen liittyvissä artikkeleissa. Toisaalta 

László Vincze (2009: 99–103) on yhtä suomenruotsalaista, yhtä etelätirolilaista ja kahta 

romanianunkarilaista sanomalehteä vertailemalla tullut siihen tulokseen, että kielellisiin 

oikeuksiin ja kielenkäyttöön liittyvät kysymykset saavat romanianunkarilaisissa lehdissä 

huomattavasti vähemmän palstatilaa kuin länsieurooppalaisissa lehdissä. Hän pitää tätä 

merkkinä mielenkiinnon vähyydestä ja  selittää ilmiötä muun muassa lehdistönvapauden 

ja demokratian puutteilla, mutta myös subjektiivisilla tekijöillä.  Analysoimani 

Szabadság-lehti ei tosin kuulunut Vinczen aineistoon, mutta hänen mukaansa tulokset 

voidaan yleistää koskemaan Romanian vähemmistöunkarilaista lehdistöä 

Edellä esitetyt, vastakkaisilta vaikuttavat tulkinnat eivät kuitenkaan sulje toisiaan 

pois. Romanianunkarilaiset lehdet eivät osoita kielipoliittista ohjelmallisuutta, mutta 

niissä ei esiinny kielen profilointia ja kielellistä asennemuokkausta, mikä on Udmurt 

du elle tyypillistä – udmurtin kieli pyritään esittämään positiivisessa valossa. Tästä 

päätellen unkarin kielen arvostus on unkarilaisvähemmistön keskuudessa niin hyvällä 

tasolla, ettei ”mainoskampanjaa” pidetä tarpeellisena. Vaikka Udmurt du essa 

udmurtin kieli saa paljon huomiota, varsinaisia kielellisiin oikeuksiin liittyviä 

kirjoituksia (vetoomuksia, toimintaehdotuksia, kritiikkiä) ei juuri esiinny.  

Tiedotusvälineiden kategoriassa ilmennyt ero voidaan selittää sillä, että 

unkarilaisten tiedotusvälineiden asema on vakiintuneempi. Udmurt du en esiintymistä 

on huomautettava, että erityisen paljon puheen aiheena ovat kaikkein tuoreimmat eli 

tietotekniikkaan liittyvät median muodot, joita lehti näyttää tekevän tutuksi 

lukijakunnalleen. 

Kulttuurista puhuttaessa valtakulttuurin ja vähemmistökulttuurin esittämisessä on 

eroja. Sekä udmurttilaisessa että unkarilaisessa kulttuuri-kategoriassa oli mukana 

konkreettisia ja aineelliseen kulttuuriin liittyviä käsitteitä. Sellaisia ei esiintynyt 

valtakulttuurista puhuttaessa. Tämä viittaa siihen, että valtakulttuurin vastaavat käsitteet 

koetaan vieraammiksi tai ne eivät sovi lehden vähemmistökulttuuria korostavaan 

linjaan. 

Romanianunkarilaisten suhteessa Romanian ja Unkarin valtioita kohtaan on 

huomattavissa selviä tendenssejä. Romania on enemmän esillä. Unkarin politiikasta ja 
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kieli

taideihmiset

udmurt

media

taloudesta kerrotaan vähän, tässä suhteessa Unkari näyttäytyy selvästi vain naapurimaan 

roolissa. Kulttuurissa ja etenkin urheilussa tilanne on toinen, Unkarin ja Romanian 

urheilumenestyksestä kirjoitetaan suunnilleen saman verran. Ilmeisesti 

transilvanianunkarilaisten kokevat Unkarin läheiseksi etupäässä epäpoliittisissa 

yhteyksissä.  

Kuva 4 esittää udmurt- ja magyar-sanojen ja tiettyyn temaattiseen ryhmään 

kuuluvien pääsanojen yhteisesiintymisen tiuhuutta: mitä suurempi soikio, sitä enemmän 

esiintymiä. Samalla se kuvastaa sitä päätelmääni, jonka mukaan yleisimmin esiintyvät 

temaattiset ryhmät ovat samalla lähimpänä udmurt- ja magyar-sanojen sisältöä eli 

kirjoittajien mielestä ne ovat tämän hetken udmurttilaisuuden ja unkarilaisuuden 

keskeisimpiä kysymyksiä ja komponentteja. 

Kuva 4. Etnonyymien udmurt ja magyar tavallisimmat pääsanaryhmät – etnisen 

identiteetin keskeiset kysymykset. 

koulutus

yhteiskuntatalous

magyar 

kansan-
kulttuuri 
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5.5. Miten magyar ja udmurt esitetään? 

Tässä luvussa käsittelen sitä, millaisissa tapauksissa etsityt hakusanat esiintyivät 

substantiivina. Lauseiden lähiluennan avulla pyrin selvittämään sitä, millaisina olioina 

udmurtit ja unkarilaiset (valtaosassa tapauksista ne merkitsivät henkilöä) näissä 

lauseissa esitetään. Ensimmäisenä mielenkiinnon kohteena on se, kuinka heitä ja heidän 

toimintaansa nimetään ja kuvataan, millaisia leksikaalisia valintoja kirjoittaja on tehnyt. 

Valintojen tarkastelu perustuu siihen, ettei kirjoittaja ole aivan vapaa valitsemaan, vaan 

hänen käyttämänsä sanat paljastavat jotakin hänen näkökulmastaan ja mielipiteestään – 

esiintyykö tekstissä mies vai äijä? Koira vai rakki? Toiseksi tarkastelen magyar- ja 

udmurt sanojen sijoittumista lauseeseen. Millaisessa syntaktisessa asemassa ne ovat? 

Millaisia semanttisia rooleja niillä on? Nämä valinnat kertovat siitä, kuinka kirjoittaja 

on hahmottanut ja halunnut esittää sen prosessin, johon magyar ja udmurt 

kulloisessakin lauseessa ovat osallisina. Etsin lauseista myös vihjeitä, joilla kirjoittaja 

ohjaa lukijaa kohti haluamaansa tulkintaa. (KK: 106–112.) Huomioin myös tapaukset, 

joissa kirjoittaja mielestäni pyrkii vahvistamaan yhteyttä hänen itsensä ja lukijan ja 

mahdollisesti laajemmankin ryhmän kesken. Tyypillinen tässä tarkoituksessa käytetty 

keino on monikon 1. persoonan käyttö. 

5.4.1. Udmurt substantiivina 

Udmurt esiintyi substantiivina 19 kertaa. Tavallisimmin se merkitsi henkilöä (lauseet 

40–54). Viidessä tapauksessa udmurt-sanalla oli määrite. Määrite oli jokaisessa 

tapauksessa ainakin osaksi maantieteellinen (lauseet 50–54). Kieltä se merkitsi 

kolmessa tapauksessa (55–57). Muita tapauksia oli yksi (lause 58).  

(40) . (U16) 

Heistä vain kaksi on udmurtteja. 

Lauseen tulkinta vaatii laajempaa kontekstia. Kuinka tulkita korostava  ’vain’? 

Korostus voi olla merkki vihjauksesta, ja ensimmäinen tulkinta voisikin olla, että 

kirjoittajan viesti lukijalle kuuluu: ”udmurtteja olisi voinut olla enemmänkin”. Tekstin 

seuraava lause kuuluu kuitenkin näin: , ’Meidän 
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kansamme hoitaa itse vanhempansa’. Teksti kertoo vanhusten apukeskuksesta. Yhdessä 

lauseet vahvistavat mielikuvaa udmurteista yhtenäisenä ryhmänä, jolle voidaan antaa 

yleisesti päteviä piirteitä: udmurtit pitävät huolta vanhuksistaan. Vanhusten vähäistä 

lukumäärää keskuksessa käytetään tätä väittämää tukevana faktana. 

(41) , ,  
 (  ö , ). (U17) 

Ajattelen, että kielemme ja kulttuurimme edistämiseksi on samaan aikaan työskenneltävä sen 
maineen kasvattamiseksi (ei vain udmurttien, vaan myös muiden kansojen keskuudessa).  

Lause luo yhtäläisyyttä lukijan kanssa käyttämällä akkusatiivin yhteydessä monikon 1. 

persoonan possessiivisuffiksia ( , ). Udmurtit asetetaan 

yhdenveroisiksi muiden kansojen kanssa rinnastavalla rakenteella  ö  –  (ei 

vain – vaan myös). Näin kirjoittaja kertoo lukijalle, että udmurtit ovat kansa ( ). 

Verbivalinnat ovat aktiivisia ja positiivisia: edistää, työskennellä, kasvattaa. 

(42) ? (U17) 

Mutta miksi udmurteilta kesti niin kauan lähteä internetiin? 

Monikon 1. persoonan käyttö on niin tavallista Udmurt du en teksteissä, että sen 

puuttuminen tästä lauseesta kiinnittää huomiota. Puhuja esittää udmurtit ikään kuin 

ryhmänä, johon hän itse ei kuulu eli ottaa ulkopuolisen näkökulman. Se heijastaa 

mielestäni pyrkimystä puolueettomaan analyysiin. 

(43)  - ,  - . (U17) 

Tavoite on, ettei ihminen, oli sitten venäläinen tai udmurtti, halua lähteä täältä levyn 
löydettyäänkään. 

Sana ’ihminen’ rinnastetaan sanoihin ’venäläinen’ ja ’udmurtti’. Puhuja korostaa 

kansallisuuksien yhdenveroisuutta ja ystävyyttä: kaikki ihmiset voivat jäädä liikkeeseen. 

Samalla kuitenkin piiloviestinä lauseessa on havaittavissa, että tavallisesti udmurttien ja 

venäläisten välillä on vastakkainasettelua – miksi muuten juuri nämä kansat olisi valittu 

lauseeseen edustamaan erilaisia ihmisiä? 

 (44) , : , ? (U21) 

Ehkä silloin ensi kertaa tuli mieleeni: mikä meille udmurteille ei riitä?  
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Monikon 1. persoonaa käytetään jälleen ryhmään kuulumisen merkkinä. Udmurtissa 

monikon 1. persoonan refleksiivipronominia - käytetään ilmaisemassa merkitystä 

’me’, johon sisältyy sekä puhuja että kuulija. Varsinainen monikon 1. persoonan 

persoonapronomini on . Tässä lauseessa kirjoittaja siis ottaa pronomininvalinnalla 

lukijan mukaan udmurttien ryhmään. Hän selvästi olettaa, että lukijakunta koostuu 

udmurteista. Tämä on luonnollinen oletus, kun tiedetään, että udmurtin taito on 

harvinaista muiden kuin etnisten udmurttien keskuudessa. 

(45) . (U23) 

Emme osaa vielä nostaa meidän udmurttien taitoja arvoonsa.  

Tässä me-muoto esiintyy kaksikin kertaa samassa lauseessa. Lause implikoi, että on 

olemassa ”udmurttilaisia taitoja”. Tämä viesti rajaa ryhmää ja omalta osaltaan vahvistaa 

ryhmään kuulumista. Sanalla  (’vielä’) luodaan positiivista mielikuvaa 

tulevaisuudesta. Se lupaa lukijalle, että myöhemmin opitaan se, mitä toistaiseksi ei 

osata. Lauseen sävy on hyvin optimistinen ja eteenpäin pyrkivä.  

(46)  (U24) 

Udmurtti hoitaa saksalaisia 

Tämän lauseen tulkinta vaatii taustatietoa udmurttien tilanteesta. Lause ”suomalainen 

hoitaa saksalaisia” voisi kuulostaa omituiselta, mutta udmurttien tapauksessa tämänkin 

lauseen voi tulkita udmurtti-identiteettiä vahvistavana. Tiedetään, että udmurtit eivät 

useinkaan kouluttaudu lääkäreiksi asti. Vielä harvinaisempaa on, että he lähtisivät 

Länsi-Eurooppaan oman alansa töihin. Näiden tietojen avulla voidaan tulkita, että 

kansallisuuksien ilmituominen jo jutun otsikossa (näyte on otsikosta) ilmaisee ylpeyttä 

poikkeuksellisesta tilanteesta. Näkökulman ja sen myötä verbin valinta ( , ’hoitaa’) 

vetoaa tunteisiin. Parafraasina voitaisiin ajatella lausetta ”udmurtti työskentelee 

Saksassa lääkärinä”, joka sisältäisi saman informaation ja samat ylpeyden aiheet, muttei 

luultavasti kuitenkaan vetoaisi lukijakuntaan yhtä syvästi. 

(47) ,  . (U26) 

Hän oli perheessään puhunut venäjää, mutta täällä hänestä tuli udmurtti. 

Vastakkainasettelua ilmaistaan lauseessa konjunktion  ’mutta’ avulla.  vihjaa 

lukijalle, että tavallisesti udmurtit eivät puhu venäjää eivätkä venäjää puhuvat ole 
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udmurtteja. Vastakohtaisuus on esitetty yllättävästi: päälause antaa odottaa, että -

konjunktiota seuraisi lause ”täällä hän alkoi puhua udmurttia”. Tällöin vastakohta olisi 

venäjän ja udmurtin kielten välillä. Sen sijaan sivulause kertookin udmurtiksi 

muuttumisesta. Voidaan päätellä, että henkilö on alkanut puhua udmurttia, ja tämä 

muutos on kirjoittajan mielestä samanveroinen kuin ”hänestä tuli udmurtti”. Udmurttius 

ei tämän lauseen perusteella ole syntymässä saatava tai muuttumaton ominaisuus, vaan 

on mahdollista tulla udmurtiksi. Udmurtiksi tuleminen on sidoksissa paikkaan: hänestä 

tuli udmurtti ”täällä”. Mielenkiintoista on myös, ettei henkilö aktiivisesti ”ruvennut 

udmurtiksi” eikä edes ”muuttunut udmurtiksi”, vaan hänestä yksinkertaisesti tuli 

udmurtti, mitä ilmaistaan neutraalilla ja henkilön pyrkimyksistä riippumatonta muutosta 

kuvaavalla -verbillä.  

(48) . (U26) 

Heidän tultuaan Uzej-Tukljaan heistä tuli sujuvasti udmurtteja. 

Tämä lause sisältää saman viestin kuin edellinenkin: udmurtiksi voi tulla (vieläpä 

helposti, ). Muutos on yhteydessä paikkaan, mikä korostaa yhteisen asuinalueen 

merkitystä udmurttilaiselle identiteetille. 

(49) , , . 
(U17) 

Sitten jos teet vielä videon, sen ostaa ilomielin niin venäläinen kuin udmurttikin. 

Tässä tapauksessa udmurt on oikeastaan substantivoitu adjektiivi. Alkuperäistä 

adjektiivisuutta osoittaa determinatiivisuffiksi -ez, mutta se on tulkittava substantiiviksi, 

koska se on lauseen subjekti. Lauseessa kiinnittää huomiota rinnastuskonjunktiolla  – 

 luotu asetelma venäläisten ja udmurttien välillä. Kirjoittaja olisi voinut valita 

udmurttien pariksi jonkin muunkin kansan, vaikkapa tataarit. Valinta kertoo siitä, että 

tavallisin vastakkainasettelu koetaan juuri udmurttien ja venäläisten välillä. Puheen 

aiheena on kaksikielinen runovideo, joten lause vihjaa, ettei yksistään udmurtinkielinen 

video kiinnostaisi venäläisiä. Sama tulkinta voitaisiin tehdä toisinkin päin 

(venäjänkielinen video ei kiinnosta udmurtteja), mutta sosiolingvistinen taustatieto 

kertoo, että udmurtit harrastavat kyllä venäjänkielistä kulttuuria.  
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(50) , , . (U23) 

Meillä Ižissä asuvilla udmurteilla on syytä huoleen. 

Paikannimi Iž on ideologinen leksikaalinen valinta. Monet udmurtit käyttävät 

kaupungista sen venäjänkielistä nimeä Iževsk. Udmurtinkielisen, vaikkakin jopa 

vähemmän tunnetun, nimen käyttäminen korostaa lehden udmurttilaisuutta. 

Lehtitekstissä seuraava lause selittää udmurttien huolestuneisuuden syyn: kaikki 

artikkelin kuvaamassa tilaisuudessa puheenvuoron käyttäneet olivat puhuneet venäjäksi. 

Tässä heijastuu ristiriita udmurttien perinteisen maaseutuelämän ja kiihtyvän 

kaupungistumisprosessin välillä. ”Ižissä asuvat” on yhtä kuin kaupunkilaisudmurtit. 

Heistä tehdään tässä yhtenäinen ryhmä, johon kirjoittajakin persoonavalinnalla korostaa 

kuuluvansa, vaikka hän epäilemättä jo työnsä puolesta käyttää udmurttia jatkuvasti. 

Kaupunkilaisuuteen liitetään negatiivisia tunteita: on syytä olla huolestunut. Seuraava 

analysoitava lause on jatkoa tälle.  

 (51) . (U23) 

Mutta Debesin elvyttivät Igran piiristä Badzym Purgasta tulleet udmurtit. 

Debes on alue Udmurtiassa. Badzym Purgan udmurtit ovat lauseen subjekti, aktiivinen 

toimija. He saavat suorastaan sankarin viitan, verbiksi on valittu erittäin positiivinen 

 ’elvyttää’. Tekstissä ei suoraan sanota, että he puhuivat udmurttia. Lukija 

pystyvän päättelemään sen -verbistä sekä siitä, että edellisten puhujien 

kerrottiin käyttäneen venäjää. Kirjoittaja esittää venäjän käyttämisen yksiselitteisesti 

ongelmana, jonka vuoksi on syytä huolestua ja joka onneksi ei koske kaikkia udmurtteja 

(kuten Badzym Purgan elvyttäjiä). Tämä lause on aineistoni ainoa tapaus, jossa viitataan 

udmurtin kielen vaarantuneisuuteen. Sen välittämä ajatus (meillä täällä on kielellinen 

ongelma, mutta onneksi muualla kieltä käytetään) tuo mieleen vuonna 2005 

kenttätyökurssilla Vienan Karjalassa tekemäni haastattelut, joissa huomattavan moni 

vastaaja totesi kielen lähes kadonneen omalta kylältä, mutta vakuutti kuitenkin sitä 

käytettävän naapurikylissä, mikä ei läheskään aina pitänyt paikkaansa. Badzym Purgan 

udmurteille langetetaan tässä lauseessa kielen säilyttäjän rooli, mutta todennäköisesti 

”elvytyksen” tulokset ovat jääneet lyhytaikaisiksi. 

(52) , , , « »  (  
) . (U15) 
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He olivat minusta niin mielenkiintoisia, luulen että sekin auttoi tuntemaan paremmin ”benien” 
(pohjoisten udmurttien) puhetta. 

Pohjoisen udmurteista käytetään tekstissä nimitystä . Nimitys korostaa kielellisiä 

eroja. Udmurtin pohjoismurteessa ’kyllä’ on , kun se etelämpänä on . Lauseessa 

näinkin vähäiseltä näyttävä kielellinen eroavaisuus riittää rajaamaan pohjoisten 

udmurttien ryhmää muista udmurteista. Tämä korostaa kielen vahvaa asemaa ryhmän 

määrittelyssä. Kirjoittaja ei kuitenkaan ole luottanut siihen, että kaikki lukijat tuntisivat 

tämän kielellisen piirteen, vaan on lisännyt selityksen , pohjoiset 

udmurtit, jossa määritteenä on neutraalisti asuinalueeseen viittaava ilmansuunta. 

(53) :  
. (U17) 

Baškiirilaisten udmurttien luo tullessani näin: muutamien elämäniloisten pieni puhelin soittaa 
udmurttilaista sävelmää. 

Baškirian udmurteista käytetään toista nimitystä tai oikeastaan kuvailua:  

’elämäniloiset’. Lause tuo ilmi kirjoittajan ihmetyksen ja lukija voi päätellä, etteivät 

kännykät tavallisesti soita Udmurtiassa udmurttisävelmiä. Tämä positiivinen yllätys 

yhdistettynä positiiviseen kuvaukseen jättää lukijalle vaikutelman, että udmurttien olot 

ovat Baškiriassa paremmat. Lause esittää syy-seuraussuhteen: joka on elämäniloinen, 

voi valita udmurttilaisen soittoäänen. Lause sisältää vihjauksen, ettei udmurttilaisen 

soittoäänen valitseminen ole aivan neutraalia toimintaa vaan arvovalinta, tietoinen askel 

udmurttilaisuuden propagoimisessa. 

Mielenkiintoinen on myös attribuutin  ’baškiirilainen’ käyttäminen udmurt-

sanaa määrittämässä. Jää lukijan tulkittavaksi, viittaako se kansallisuuteen vai 

ainoastaan asuinpaikkaan. Olen tulkinnut sen tarkoittavan Baškiriassa asuvia 

udmurtteja, mutta se on kuitenkin kansallisuuden nimitys. Olisikin kiintoisaa kysyä 

Udmurtian udmurteilta, ajattelevatko he Baškiriassa asuvien olevan jollain tavoin 

”baškiirilaisempia”. 

(54) , 
,  

,  – . (U17) 

Siitä keskustelemme kansallisuusasiain ministeriön viestintä-, analyysi- ja oikeusasioiden 
osaston johtajan, historiatieteiden kandidaatin, kaupungissa kasvaneen nuoren udmurtin, Pavel 
Orlovin kanssa.  
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Pavel Orlov on tässä lauseessa nimetty monin tavoin (johtaja, kandidaatti, udmurtti) ja 
lisäksi hänelle on annettu erilaisia muita määritteitä. Runsaudessa lienee venäläisen 
sanomalehtityylin vaikutusta, mutta toisaalta siinä on havaittavissa asetelma, jossa ensin 
kerrotaan vaikuttavia saavutuksia (virka-asema ja koulutus), sen jälkeen korostetaan 
seikkaa, että kyseessä on udmurtti. Tämä on selvä ideologinen valinta, joka toisaalta 
korostaa Orlovin erikoislaatuisuutta, toisaalta tuo esiin sitä seikkaa, että udmurttikin voi 
olla johtaja ja kandidaatti. Kiintoisaa on, että erikseen mainitaan Orlovin kasvaneen 
kaupungissa. Tämä selittyy sillä taustatiedolla, että kaupungissa kasvaneiden udmurttien 
kielitaito ja etninen identiteetti ovat yleensä heikommat kuin maalla kasvaneiden. 
Kirjoittaja esittää Orlovin hyvänä esimerkkinä lukijoilleen. 

 (55) « »  ö . (U17) 

Ei tarvita rahaakaan, jotta ”Rautatyttö” saataisiin puhumaan udmurttia.  

Kirjoittajat ovat parissakin tapauksessa  'kääntää' verbin sijaan käyttäneet 

verbiä  ’puhuttaa’. Mahdollisesti valintaan on vaikuttanut pyrkimys 

esittää kieli elävänä käyttökielenä, jota todella puhutaan. Ehkä kirjoittaja on pelännyt 

”kääntämisen” kuulostavan keinotekoiselta ja vaivalloiselta, mikä ei sovi lauseen 

sisältöön, jossa kääntäminen esitetään helppona prosessina, johon ei tarvita rahaakaan. 

Partikkeli  (’-kaan’) korostaa helppoutta ja tuo lauseeseen rohkaisevan sävyn: työhön 

ryhtymiselle ei ole esteitä. 

(56) : « , , ?» (U19) 

Puhuttelen udmurtiksi: No, täti, mikä sinua huolestuttaa? 

Tekstin kuvaamassa puhuttelutilanteessa puhuttelija on psykiatri ja puhuteltava potilas. 

Huomiota kiinnittää puhuttelun tuttavallinen ja intiimi sävy.  'tätini' ei ole 

tyypillinen lääkärin neutraali puhuttelu, vaan melko affektiivinen, samoin verbi 

 (huolestuttaa). Lause aloitetaan sillä, että puhuttelun kieli on juuri 

udmurtti. Kielen valinta ja puhuttelun sisältö yhdistyvät toisiinsa, mikä ohjaa lukijaa 

tulkintaan, jonka mukaan udmurtin kieli sopii lämpimään ja affektiiviseen käyttöön.  

(57) ? (U17) 

Mutta missä on udmurtti (udmurtin kieli)? 

Lauseessa 57 udmurt on substantivoitu adjektiivi, jolla tarkoitetaan udmurtin kieltä. 

Udmurtin kieli on lauseen subjekti, mutta se ei ole semanttisesti aktiivisessa roolissa. 
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Lauseen tekee dramaattiseksi sen aloittava konjunktio  ’mutta’, joka viestii, että 

kirjoittajan mielestä udmurtin kielen kuuluisi olla läsnä. Se ottaa kantaa tekstin 

edelliseen lauseeseen, jossa kerrottiin, että monella paikkakunnalla 

uudenvuodentoivotukset kauppojen ja muiden rakennusten seinillä oli kirjoitettu vain 

venäjäksi. 

Viimeinen lause on hankalammin tulkittava, sillä se on elliptinen. 

(58) , ,  
… (U17) 

Maassamme on hyvin helppo löytää arabialaisia ja afrikkalaisia lauluja sisältäviä levyjä, mutta 
udmurttilaisia… 

Lauseessa udmurt määrittää ilmipanematonta pääsanaa  ’levy’. Se on kuitenkin 

yksinään lauseessa objektina, mikä puoltaa sen luokittelua substantiiviksi tai 

vähintäänkin substantiivimaiseksi. On tulkinnanvaraista, viittaako  ’maamme’ 

Udmurtiaan vai Venäjään. Kirjoittaja on kuitenkin olettanut, että lukijalle asia on selvä. 

Kirjoittaja rinnastaa udmurtin mahdollisimman kaukaisiin ja eksoottisiin Arabian ja 

Afrikan kulttuureihin, mikä korostaa lauseen ihmettelevää ja paheksuvaakin sävyä. 

Samassa tarkoituksessa hän käyttää korostavaa adverbia  ’hyvin’. Hän ei lopeta 

lausettaan vaan antaa lukijan täydentää sen. Ilmeisesti hän olettaa ajatuksen tekevän 

lukijaan suuremman vaikutuksen, mikäli hän saa itse ajatella sen. Konjunktio  

’mutta’ ja kolme pistettä lauseen lopussa riittävät ohjaamaan lukijaa oikeaan suuntaan. 

Tämä tehokeino on hyvin puheenomainen, kuin huokaus, minkä on oletettavasti 

tarkoitus koskettaa lukijaa. Vaikutus on erilainen kuin vaikkapa lauseella ”Udmurtiassa 

on vaikea löytää udmurttilaista musiikkia levyllä”.  

5.4.2. Magyar substantiivina 

Magyar esiintyi substantiivina vain kuusi kertaa. Kahdessa tapauksessa sillä oli määrite. 

Nämä tapaukset esittelen ensimmäiseksi (lauseet 59 ja 60). Yhdessä tapauksessa (61) se 

merkitsi kieltä, muissa ihmistä. 

(59) Sokkal többen gondolják azonban úgy, hogy a Romániában él  magyaroknak 
Magyarországra kellene költözniük: honfitársaink 11%-a, illetve 11,9%-a osztja ezt a 
véleményt, er sebb, illetve gyengébb meggy déssel. (Sz6) 
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Sitä vastoin paljon useammat ovat sitä mieltä, että Romaniassa asuvien unkarilaisten tulisi 
muuttaa Unkariin: 11 % maanmiehistämme edustaa vahvasti tätä näkemystä, 11,9 % jossain 
määrin. 

Unkarilaisista on käytetty nimitystä Romániában él  magyarok ’Romaniassa asuvat 

unkarilaiset’. Romániai magyarok ’romanian unkarilaiset’ olisi tavallisempi nimitys, 

joka ei sekään viittaa unkarilaisten ominaisuuksiin tai etnisyyteen vaan ainoastaan 

asuinalueeseen, mutta ilmeisesti kirjoittaja on halunnut määritteen valinnalla varmistaa, 

ettei tekstiin jää mitään viittauksia unkarilaisten paikallisyhteisöön: Romániában él  

magyarok kattaa kaikki maahan sattuneet unkarilaiset, niin transilvanialaisen vanhan 

vähemmistön kuin Bukarestin unkarilaiset. Kuitenkin romanialaiset yhdistetään 

unkarilaisiin voimakkaasti käyttämällä tunnepitoista sanaa honfitárs ’maanmies’, johon 

on liitetty vielä monikon 1. persoonan possessiivisuffiksi korostamaan unkarilaisten ja 

romanialaisten tasavertaista asemaa Romanian kansalaisina ja asukkaina. Tässä 

yhteydessä sanaa tosin käytetään ironisesti, kerrotaanhan uutisessa juuri siitä, kuinka 

kymmenesosa romanialaisista ei tunne sopivansa samaan maahan unkarilaisten kanssa. 

Kirjoittaja korostaa romanialaisten unkarilaisvastaisuutta käyttämällä vahvistavaa 

adverbia sokkal ’paljon’ lauseen alussa. Vaikutelmaa vahvistaa edellisiin, 

positiivisempiin uutisiin kontrastia luova partikkeli azonban ’kuitenkin’. 

(60) Mi Magyarországról a továbbiakban is minden támogatást biztosítunk ahhoz, hogy a 
határon túli magyarokat emberként, egyenl  partnerként kezeljék otthonukban. (Sz8) 

Me takaamme Unkarista jatkossakin kaiken tuen sille, että ulkounkarilaisia kohdeltaisiin heidän 
kodissaan ihmisinä ja tasavertaisina kumppaneina. 

Tässä monikon 1 persoonan pronomini rajaa jälleen ryhmää, mutta tällä kertaa se 

erottaa Unkarin unkarilaisia ulkounkarilaisista. Se vaatii jälkeensä maantieteellistä 

täsmennystä (Magyarországról). Kuitenkaan lauseessa ei tehdä vastakkainasettelua 

ulkounkarilaisten ja muunlaisten unkarilaisten välillä: Unkarin unkarilaisten yhteisö 

ilmaistaan pelkän maan nimen avulla. Näin lauseeseen jää vain yksi magyarok, jolloin 

ei synny mielikuvaa useammista unkarilaisryhmistä. Sanavalinta otthon ’koti’ korostaa 

sitä, että ulkounkarilaiset eivät kuulu Unkariin: heillä on oikeus asua kotimaassaan, 

eivätkä he halua Unkariin. Otthon on selvästi tunnepitoisempi valinta kuin vaikkapa 

ország ’maa’.  
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Lauseessa ulkounkarilaiset ovat objektin asemassa ja näyttäytyvät toiminnan 

kohteena: heitä ”kohdellaan” jollakin tavalla ja he tarvitsevat unkarinunkarilaisten apua 

ja tukea. Lauseesta on luettavissa viesti, että ulkounkarilaisia sorretaan. Termi határon 

túli magyarok nivoo yhteen kaikki Unkarin naapurimaissa elävät unkarilaiset. 

Unkarinunkarilainen puhuja ei erottele Transilvanian unkarilaisia esimerkiksi Slovakian 

unkarilaisista. Hänen luokittelunsa (Unkari – ei Unkari) kannalta se ei ole 

merkityksellistä. 

(61) A spiderek, magyarul pókok, rendszeresen és szisztematikusan keresik fel a weboldalakat, 
ahol fogalmakat és linkeket keresnek. (Sz5) 

Spiderit eli unkariksi hämähäkit käyvät säännöllisesti ja systemaattisesti internetsivuilla ja etsivät 
sieltä käsitteitä ja linkkejä. 

Edellisessä lauseessa magyar esiintyy vain yhdistämässä vieraskielistä termiä ja sen 

käännöstä. En analysoi tätä lausetta sen tarkemmin. 

(62) Ami a magyarok megítélését illeti, a román közvélemény inkább civilizáltaknak, 
szorgalmasaknak tartja ket, de bizonyos esetekben egoistáknak, arrogánsaknak, ellenségesnek 
jellemeznek minket. (Sz6) 

Mitä unkarilaisia koskevaan mielipiteeseen tulee, romanialaiset pitävät heitä tavallisesti 
sivistyneinä ja ahkerina, mutta tietyissä tapauksissa he luonnehtivat meitä itsekkäiksi, koppaviksi 
ja vihamielisiksi. 

Tässä lauseessa kirjoittaja tuntuu horjuvan ulkoisen ja sisäisen näkökulman rajalla: 

ensin unkarilaisesta käytetään monikon 3. persoonan pronominia, sitten tuttua me-

muotoa. Tämä kertonee vähemmistömedian toimittajan jakautuneesta roolista: hänen 

tulisi olla neutraali tiedonvälittäjä, mutta toisaalta hän itsekin edustaa yhteisöä, jota hän 

kirjoittaessaan representoi. Hänen on siis otettava itsensä mukaan kuulostaakseen 

uskottavalta oman ryhmänsä edustajalta. Lauseessa unkarilaiset ovat ulkopuolisen 

arvostelun kohteena, mikä näkyy myös sijavalinnasta ( ket, minket, akkusatiivi). 

Romanialaiset yksilöinä on häivytetty käyttämällä ilmaisua a román közvélemény, oik. 

’romanialainen yleinen mielipide’. Kirjoittaja niputtaa romanialaiset ryhmäksi, jolla on 

yhtenäinen mielipide unkarilaisista, joita romanialaiset lauseen mukaan pitävät 

yhtenäisenä ryhmänä, jolla on yhteisiä ominaisuuksia. Molemmat ryhmät siis rajataan 

selvästi toisistaan ja niiden homogeenisyyttä korostetaan. Lauseesta jää negatiivinen 
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vaikutelma, sillä unkarilaisiin liitettäviä negatiivisia ominaisuuksia mainitaan enemmän 

kuin positiivisia ja ne on sijoitettu lauseen loppuun.  

(63) A magyar – szúrópróbaként – ki is nyittatta velem a „pöttyös" koffert. (Sz11) 

Unkarilainen pani minut pistokokeenomaisesti avaamaan “pilkullisen” matkalaukkuni.  

Hakusanoilla valittuja lauseita analysoitaessa on otettava huomioon, että kaikki lauseet 

eivät tarjoa yhtä paljon informaatiota identiteetistä. Tämä unkarilaisen rajavartijan 

toimintaa kuvaava lause ei edes laajemmassa kontekstissa juuri anna lisävalaistusta 

siihen, kuinka transilvanianunkarilaiset rakentavat ryhmäidentiteettiään. 

Merkillepantavaa on kuitenkin, että sanaa magyar käytetään jälleen ilman määritteitä. 

Kontekstista lukija ymmärtää sen tarkoittavan Unkarin valtion rajavartijaa (eikä 

esimerkiksi Romanian puolella työskentelevää etnistä unkarilaista). Kirjoittajan 

mielestä ”Unkarin unkarilainen” on siis ensisijainen tulkinta, eikä lisäselityksiin ole 

tarvetta. Romanian puolella työskentelevä unkarilainen olisi toki mahdollinen tapaus, 

muttei odotuksenmukainen. Kirjoittajan selittävä lisäys szúrópróbaként 

’pistokokeenomaisesti’ osoittaa ymmärtämystä rajavartijan toimia kohtaan. Tästä 

voidaan olettaa hänen suhtautuvan positiivisesti unkarilaisiin rajavartijoihin.  

(64) – Nagyon jó íze van! – mondta elismer en, még miel tt megtudta volna, hogy magyar 
vagyok. (Sz15) 

Se on todella hyvää, hän sanoi arvostavasti jo ennen kuin sai tietää minun olevan unkarilainen. 

Kyseessä on unkarilaisen lihapadan, pörköltin, maistelu. Maistaja on espanjalainen. 

Lauseen perusteella voidaan päätellä, että kirjoittajalle ulkomaalaisen suhtautuminen 

pörköltiin on merkittävä asia. Ylpeys perinneruoasta ilmenee adverbista elismer en 

’arvostavasti’, jolla hän korostaa lauseen muutenkin positiivista sisältöä. Sitä alleviivaa 

sekin, että kirjoittaja on katsonut tarpeelliseksi erikseen kertoa, ettei maistaja tiennyt 

hänen kansallisuuttaan. Tällä hän argumentoi lausunnon aitouden puolesta. Lauseessa 

pörkölt yhdistyy positiivisessa mielessä unkarilaisuuteen. Samassa tekstissä esiintyi 

myös kaksi kertaa ilmaisu magyar marhapörkölt ’unkarilainen naudanlihapata 

(pörkölt)’. Pörkölt näyttää siis olevan kiinteä osa unkarilaista kulttuuria myös Unkarin 

rajojen ulkopuolella: Romanian unkarilaisvähemmistöä edustava kirjoittaja pitää sitä 

kansallisena ylpeydenaiheena. 
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6. Pohdintaa ja päätelmiä 

Päätelmälukuni aluksi haluan korostaa, että tekstianalyysi kohdistuu vain tiettyihin 

konkreettisiin teksteihin, tässä tapauksessa Szabadságin ja Udmurt du en artikkeleihin. 

Kuitenkin näiden yksittäisten tekstien tuottamat tulokset kertovat myös kielenulkoisen 

maailman arvoasetelmista. 

Aineistossani tavallisesti magyar tai udmurt määrittää jotakin toista sanaa, mutta 

tiuhan yhteisesiintymisen seurauksena oletettavasti myös pääsana alkaa vaikuttaa 

attribuuttiinsa, ehkä jopa määrittää sitä: Onko udmurttilaisuus enemmän kieltä kuin 

muuta? Onko se kirjallisuutta enemmän kuin taloutta? Udmurtin kielen tapauksessa 

vastaus on aineistoni perusteella selvä: udmurttilaisuus on yhteydessä ennen muuta 

udmurtin kieleen. Tätä osoittaa niin kvantitatiivinen analyysi kuin näytteiden 

lähilukukin. Tämä tulos antaa aihetta lisäpohdintoihin. Kieli on monta kertaa todettu 

yhdeksi identiteetin tärkeimmistä rakennuspalikoista. Kuitenkin samaan aikaan tutkijat 

osoittavat, että kielenvaihto kiihtyy sekä Udmurtiassa että Transilvaniassa. Erityisen 

huimaa vauhtia se kiihtyy Udmurtiassa. Onko tämä tulkittava niin, että kielen hävitessä 

identiteettikin häviää ja vähemmistö assimiloituu enemmistöön? Onko udmurteilla ja 

riittävästi muita tekijöitä, joiden varassa identiteetti voi säilyä? Kielellä tuntuu olevan 

hyvin voimakas symboliarvo. Vienankarjalan Vuokkiniemellä keväällä 2005 

tekemissäni haastatteluissa kävi ilmi, että paikalliset uskoivat karjalaa puhuttavan 

lähialueen muilla paikkakunnilla, vaikka oman kylän lapset eivät sitä enää puhuisikaan. 

Usko kielen selviytymiseen oli hyvin voimakas, mutta kieli nähtiin usein lähes 

ihmisestä riippumattomana ilmiönä, joka ei voi noin vain hävitä. Kenties udmurteilla on 

samankaltainen tilanne: todennäköisesti käytännön syistä venäjää puhuva udmurtti ei 

tule ajatelleeksi, että hänen kielivalintansa voisi jollakin tavalla vaikuttaa koko kielen 

kohtaloon. Kuitenkin yhdenkin kielenpuhujan valinnat vaikuttavat kielenpuhujien 

verkostossa laajalti ja muuttavat monien muiden saman verkoston jäsenten 

kielenkäyttömahdollisuuksia.  
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Udmurt du en kielikeskeisyydessä näen paitsi tavan jäsentää udmurttilaisuutta 

myös lehden yrityksen vaikuttaa lukijoiden asenteisiin: toimittajat ovat selvästi 

tajunneet udmurtin kielen väistymisen ja pyrkivät tarjoamaan sitä lukijoilleen 

positiivisena asiana ja mahdollisuutena. Udmurt du en valitsemaa strategiaa voisi 

kutsua tavoitteelliseksi optimismiksi: Udmurt du essa udmurttilaisuuteen liittyvät 

pienet positiiviset asiat kuten kauniit nimet ja maukkaat leivonnaiset. Tekstinäytteistä 

huokuu konsensuskeskeisyys ja yhteishengen tavoittelu. Sitä ilmentää erityisesti yksi 

kielellinen piirre, monikon 1. persoonan runsas käyttö. Ongelmia käsitellään hyvin 

vähän, ja niille tarjotaan yleensä heti ratkaisu: tarvitaan udmurttilaisia keksejä, 

makeisia, postikortteja. Lehdessä esiteltävät henkilöt ovat udmurtin kielen ja kulttuurin 

aktiivisia harjoittajia ja edistäjiä, jotka kelpaavat esimerkiksi muille.  

Kritiikkiä esitetään Udmurt du essa hyvin vähän. Valtaväestö ja 

udmurttivähemmistö esitetään ystävinä. Tästä todistavat myös aineistossa esiintyvät 

osumat ’udmurttilainen ystävä’ ja ’venäläinen ystävä’. Ainoa kansallisuuksien suhteisiin 

kohdistettu kritiikki esitetään lasten kautta (lause 19). Venäläisten väitetään tahrivan 

udmurttien maineen. Viestin kovuutta on pehmennetty sillä, että se esitetään lasten 

suulla, ja että lauseessa erikseen mainitaan venäläisten olevan udmurttilasten ystäviä.  

Udmurt du en perusteella udmurttilaisuus on avointa: venäläisestäkin voi tulla 

udmurtti, mikäli hän oppii kielen. Kielen osaaminen asetetaan ryhmään kuulumisen 

ehdoksi. Udmurt du e tuo esiin tapauksia, joissa muunkielinen on oppinut udmurtin 

kielen ja jättää mainitsematta sen, että tällaiset tapaukset ovat aivan marginaalisia 

eivätkä todellinen kielen säilymisen mahdollisuus. Samalla näkymättömiin jäävät ne 

udmurtit, jotka eivät osaa udmurttia. Udmurt du en linja sulkee heidät pois 

udmurttiudesta. 

Udmurt du essa kuuluu lähinnä toimituskunnan ääni. Ulkopuolisten näkemyksiä 

on kysytty harvoin. Udmurttilaisuus tuntuu olevan tärkeä elementti (onhan se lehden 

olemassaolon ydin), mutta kuitenkaan Udmurt du en sivuilta ei löydy merkkejä 

ankarasta taistelusta kielen ja kulttuurin selviytymisen puolesta. Päätöksentekijöitä ei 

juuri kritisoida. Poikkeus on lause 34, jossa entisiä udmurttijohtajia syytetään 

udmurtinkielisen opetuksen alasajosta. Toisaalta voidaan ajatella, että syyn 

vierittäminen entisten johtajien niskoille vähentää nykyjohtajien vastuuta 
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tämänhetkisestä tilanteesta. Lehdestä puuttuvat pohdinnat kielenopetuksen tasosta ja 

kehittämisestä tai mahdollisuuksista käyttää kieltä viranomaisissa, vaikka nämä aiheet 

ovat vähemmistökielen tulevaisuuden kannalta elintärkeitä. Tämä on hämmästyttävää ja 

hälyttävääkin, sillä kyseessä on ainoa udmurtinkielinen sanomalehti. Mikäli se ei pidä 

näitä asioita esillä, hyvin vähän jää jäljelle muitakaan mahdollisia foorumeita. 

Mikäli Udmurt du en linjana on optimismi, Szabadságin linjaa voisi kuvata 

valppaudeksi. Kieli ja kieleen liittyvät ilmiöt ylittivät uutiskynnyksen huomattavasti 

harvemmin kuin Udmurt du essa. Tällöinkin kyseessä olivat kielen julkiseen käyttöön 

liittyvät ongelmat. Szabadság muistuttaa paljolti mitä tahansa (enemmistökielistäkin) 

paikallislehteä. Vähemmistöasema ei Szabadságissa tule selvästi ilmi, vaikka se 

uutisoikin ongelmista, asenteista ja politiikasta. Unkarilaisvähemmistöä ei aineistossani 

kertaakaan kutsuta vähemmistöksi eikä sitä pyritä määrittelemään suorasanaisesti. 

Tämän voi tulkita myös vähemmistöasemaan joutumisen kaiuiksi: tietoista 

erityisasemaan asettumista vältetään ja pyritään mahdollisuuksien mukaan ylläpitämään 

entistä elämäntapaa. Udmurt du essa oli tapauksia, joissa udmurteille annettiin yleisiä, 

yhteisiä ominaisuuksia. Szabadságissa tällaisia ei esiintynyt. Romanianunkarilaisiin 

viitattiin sanalla közösség, ’yhteisö’. Eroa muihin unkarilaisiin ei korostettu. Määritteitä 

romániai tai erdélyi käytettiin vain silloin, kun se tekstin ymmärrettävyyden vuoksi oli 

tarpeellista. Muuten käytettiin vain ilmaisua magyar. Tämä ei vastaa Valér Veresin 

(2008: 39–40) tutkimuksiin perustuvaa lähtöolettamustani, jonka mukaan nimitysten 

magyar ja määrite + magyar pitäisi esiintyä suunnilleen yhtä tiuhaan. Pelkän magyar-

sanan käyttö on tyypillistä erityisesti kulttuurisista ilmiöistä puhuttaessa. Mikäli 

oletetaan, että kulttuuri ja kieli rakentavat identiteettiä voimakkaammin kuin jonkin 

maan hallinnon alaisuuteen kuuluminen, voidaan tulkita, että yleisunkarilainen 

identiteetti näyttäytyy Szabadságissa vahvempana kuin romanialainen tai 

transilvanialainen vähemmistöidentiteetti. Paikalliset unkarilaiset ovat selvästi osa 

unkarilaisten yhteisöä tänäkin päivänä eivätkä ainoastaan historiallisesti. 

Historiaulottuvuus ei korostu Szabadságissa: unkarilaiseen historiaan viitataan vain 

muutamaan kertaan.  

Toisin kuin Udmurt du essa, Szabadságissa nousee esiin jännite vähemmistön ja 

valtaväestön välillä. Se ilmenee eri tavoin: kerrotaan siitä, kuinka osa romanialaisista 
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vastustaa unkarin kielen käyttöä, vertaillaan unkarilaisten ja romanialaisten ruokalajien 

menestystä kutsuilla. Kuitenkin romanialaisiin viitataan lehden sivuilla (tosin ironisesti) 

myös sanalla honfitárs ’maanmies’ ja unkarilaisiin sijoittajiin sanalla külföldi 

’ulkomaalainen’. Romanian unkarilaisvähemmistöllä näyttää olevan myös 

romanialainen identiteetti. Mielenkiinto tuntuu jakautuvan Budapestin ja Bukarestin 

välillä niin, että kulttuurikysymyksissä katseet käännetään länteen, yhteiskunnallisissa 

kysymyksissä itään. Mielenkiintoisena poikkeuksena urheilu kiinnostaa lukijoita yhtä 

lailla, olipa pelaamassa sitten Unkarin tai Romanian joukkue. Tilanne muistuttaa Károly 

Cserjánin (2004: 42–47)  kuvailemaa Itävallan unkarilaisvähemmistön tilannetta, jossa 

suurella osalla unkarilaisista on kaksoisidentiteetti. Cserjánin mukaan unkarilainen 

identiteetti on emotionaalinen ja historiallispohjainen, itävaltalainen identiteetti 

rationaalinen, eivätkä nämä identiteetit kilpaile keskenään. Unkarilainen identiteetti 

liittyy etenkin unkarilaiseen kirjallisuuteen, muihin taiteisiin, historiaan ja varsinkin 

kieleen. Itävallassa samaistumisen kohteena on Itävallan valtio ja sen instituutiot. 

Szabadságin aineiston perusteella samankaltaista tilannetta voisi olettaa myös 

Romanian unkarilaisten parissa. 

Szabadságin aineistossa Romanian unkarilaiset näyttäytyvät aktiivisena 

vähemmistönä, joka on läsnä kaikilla elämän osa-alueilla, yleisönä, jonka on tärkeää 

saada omalla kielellään tietoa myös politiikasta ja taloudesta sekä päästä seuraamaan 

ajankohtaisia kysymyksiä. Szabadság uutisoi monista aiheista useampaan kertaan ja 

seuraa prosessien etenemistä. Udmurt du en uutiset olivat pääsääntöisesti 

kertaluonteisia. Lehdet heijastavat vähemmistöjen historiaa. Niiden perusteella olisi 

tietämättömänkin helppo arvata, kumpi nykyvähemmistö on historiallisesti osallistunut 

päätöksentekoon, ja kummalla on myös pitkät journalistiset perinteet. Historia on 

epäilemättä taustalla myös siinä, millaisia oikeuksia vähemmistö pitää itselleen 

kuuluvina. Szabadságissa uutisoidaan unkarilaisen kouluopetuksen vaikeuksista – 

romanianunkarilaisille on selvää, että heille kuuluu oikeus saada opetusta omalla 

kielellään, ja mikäli sitä ei heille anneta, kyseessä on vakava vääryys. On mahdotonta 

sanoa, edustaisiko Udmurt du e näissä kysymyksissä toisenlaista linjaa, mikäli se ei 

olisi hallituksen lehti, mutta saattaa olla, ettei udmurteille ole niin luontevaa odottaa, 

että heidän oikeutensa toteutuisivat. Valtaväestön tai maan johdon suhtautumisella tätä 
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eroa aktiivisuudessa ei voi selittää, sillä Romanian sen paremmin kuin Venäjänkään 

johto ei ole profiloitunut erityisen vähemmistömyönteisenä. 

Udmurt du en tarjoama kuva vähemmistöidentiteetin rakentamisesta eroaa siitä, 

mitä vaikkapa suomalaisten valtaväestön lehtien lukijana olen tottunut näkemään. 

Szabadság onkin jo vaikeampi tapaus, sillä erot jäävät pieniksi: lehdessä ei korosteta 

jotakin yksittäistä tekijää identiteetin rakentajana, vaan unkarilaisuus tuntuu olevan 

melko selvä asia, jota ei ole tarpeen jatkuvasti määritellä ja korostaa. Toki molemmissa 

lehdissä ylpeillään omilla perinteillä, mutta niinhän tekevät enemmistönkin lehdet – 

Suomessa nousee suuri kohu, jos suomalaista ruokaa parjataan. Keskeinen ero tuntuukin 

olevan painotuksissa, identiteettiä vahvistavien kirjoitusten tarkoituksellisuudessa sekä 

siinä, kuinka luontevana ja ongelmattomana esitetään vähemmistön edustajien 

osallistuminen yhteiskunnan toimintaan sen täysivertaisena jäsenenä. 

Lopuksi tarkastelen metodieni toimivuutta. Lähestyin aineistoa ensin 

kvantitatiivisen analyysin avulla. Se antoi alustavia tuloksia, mutta luotettavamman 

tuloksen saamiseksi tulisi käyttää laajempaa korpusta. Mikäli tutkimuskohteena olisi 

edelleen tietty lehti, tulisi vain lisätä tarkasteltavien artikkelien määrää, mutta toisaalta 

useammasta lähteestä koottu laaja korpus voisi myös tuottaa mielenkiintoisia 

havaintoja. Vertailu enemmistökansan etnonyymiin on mielestäni perusteltua ja 

tärkeääkin, jotta tulokset saadaan suhteutettua. 

Kollokaattianalyysi tuotti mielenkiintoisia havaintoja, mutta mikäli niitä haluttaisiin 

todella yleistää, olisi syytä valita laajempi aineisto ja lisäksi soveltaa jotakin muutakin 

lähestymistapaa. Yksinään kollokaattianalyysin tulokset jäävät suppeiksi ja irrallisiksi ja 

niiden tulkinta on hankalaa. Vaikka ne saattaisivatkin riittää johonkin konkreettiseen 

tarkoitukseen (kuten vaikkapa käännöstieteessä voi olla asian laita), kielen ja 

identiteetin suhteen tarkasteluun vaaditaan laajempi näkökulma. Tällaiseksi 

täydentäväksi lähestymistavaksi sopii mielestäni juuri perinteinen kriittinen 

tekstianalyysi. Senkin ongelma tosin on hankala yleistettävyys, koska analysoitavien 

tekstien määrä on rajallinen. Tässä työssäni yritin laajentaa analyysiaineistoa 

analysoimalla useista eri teksteistä hakusanojen avulla poimittuja lauseita. Tämän 

menetelmän hyöty on kiistatta kattavampi aineisto, mutta toisaalta sen heikkous on 

siinä, etteivät suinkaan kaikki magyar- tai udmurt-sanan sisältävät lauseet heijasta yhtä 
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hyvin identiteetin rakentumista. Lisäksi sellaisetkin lauseet, jotka eivät edes sisällä näitä 

sanoja, voivat merkittävällä tavalla kuvata identiteetin hahmottamista. 

Vaikka aineistoa laajennettaisiin, tekstianalyysin tuloksia ei silti voida yleistää 

koskemaan koko kieliyhteisöä ja kaikkia sen jäseniä. Juuri tässä onkin kielen ja 

identiteetin tutkimisen keskeinen ongelma: identiteetin luonteeseen kuuluu joustavuus 

ja jatkuva muutos. Miten voidaan päästä käsiksi niihin identiteetin piirteisiin, joiden on 

oltava olemassa, jotta ryhmän yhteenkuuluvuuden tunne olisi mahdollinen? Mitkä 

kriteerit ihminen kokee täyttävänsä, kun hän sanoo olevansa udmurtti? Ovatko toisen 

udmurtin kriteerit aivan toisenlaiset? Kattavaan yleistykseen pyrkiminen ei tästä syystä 

ole tarkoituksenmukaista, mutta kenties kokeilemillani menetelmillä päästään hiukan 

lähemmäs näitä vaikeasti rajattavia kysymyksiä. 

On syytä korostaa sosiolingvistisen taustatiedon välttämättömyyttä, kun tutkittavana 

ovat vähemmistökieliset tekstit ja vähemmistöidentiteetti. Ilman sitä jo tekstien 

analysointi olisi hankalaa, puhumattakaan tulosten tulkitsemisesta. Tutkijan tulee olla 

hyvin perillä kieliyhteisön tilanteesta. Myös kulttuurin syvällinen tuntemus olisi 

hyödyksi – työni edetessä juuri kulttuurintuntemuksen puutteet aiheuttivat muutamia 

tulkintavaikeuksia. Näissä tapauksissa turvauduin vähemmistön edustajien apuun. 

Uskon kuitenkin, että tutkijan ulkopuolisuudesta on hänelle etua: hänen asenteensa ja  

toiveensa vaikuttavat mahdollisesti vähemmän työn tuloksiin ja niiden tulkintaan. 

Yllä olen esittänyt oman työtapani heikkouksia ja myös näkemyksiäni siitä, miten 

sitä voisi korjata. Tämänkaltaista tutkimusta voisi toki parantaa vielä monilla muillakin 

tavoilla. Sen tueksi voisi vielä tehdä esimerkiksi kyselytutkimuksen kielenpuhujien 

parissa: millaisia pääsanoja ja määritteitä he yhdistäisivät magyar- ja udmurt-sanoihin ja 

miksi, millaisia sanoja he tyypillisesti siinä asemassa näkevät ja kuulevat, kuinka he 

suhtautuvat näihin sanoihin? Olisi myös mielenkiintoista tehdä vastaavaa tutkimusta 

paikallisista valtakielisistä lehdistä: kuinka ”udmurttilainen” ja ”unkarilainen” niissä 

esiintyvät?   
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Liite 1: Tutkimusaineisto 
Lehtien internetarkistojen osoitteet 
 
Udmurt du e: 
http://www.udmdunne.ru/papers/index2.html 
Szabadság: 
http://www.szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/archive%2CPArchiveA
rticleDatesScreen.vm/web/0/quick/0 
 
Hakusanan sisältäneet artikkelit numeroituna 
 
U1. Udmurt du e 12.1.2007  
http://www.udmdunne.ru/articles/art1.html 
U2. Udmurt du e 12.1.2007  - ,  - ! 
http://www.udmdunne.ru/articles/art2.html 
U3. Udmurt du e 12.1.2007  
http://www.udmdunne.ru/articles/art5.html 
U4. Udmurt du e 12.1.2007 ! 
http://www.udmdunne.ru/articles/art7.html 
U5. Udmurt du e 12.1.2007 ... 
http://www.udmdunne.ru/articles/art11.html 
U6. Udmurt du e 12.1.2007 , ? 
http://www.udmdunne.ru/articles/art10.html 
U7. Udmurt du e 16.1.2007  
http://www.udmdunne.ru/articles/art16.html 
U8. Udmurt du e 16.1.2007  
http://www.udmdunne.ru/articles/art17.html 
U9. Udmurt du e 17.1.2007  
http://www.udmdunne.ru/articles/art19.html 
U10. Udmurt du e 17.1.2007  
http://www.udmdunne.ru/articles/art20.html 
U11. Udmurt du e 17.1.2007  
http://www.udmdunne.ru/articles/art23.html 
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U12. Udmurt du e 19.1.2007  
http://www.udmdunne.ru/articles/art27.html 
U13. Udmurt du e 19.1.2007 ,  
http://www.udmdunne.ru/articles/art29.html 
U14. Udmurt du e 19.1.2007 .  
http://www.udmdunne.ru/articles/art31.html 
U15. Udmurt du e 23.1.2007  
http://www.udmdunne.ru/articles/art36.html 
U16. Udmurt du e 24.1.2007  
http://www.udmdunne.ru/articles/art42.html 
U17. Udmurt du e 26.1.2007 ! 
http://www.udmdunne.ru/articles/art52.html 
U18. Udmurt du e 26.1.2007  
http://www.udmdunne.ru/articles/art53.html 
U19. Udmurt du e 26.1.2007  
http://www.udmdunne.ru/articles/art54.html 
U20. Udmurt du e 30.1.2007  
http://www.udmdunne.ru/articles/art56.html 
U21. Udmurt du e 30.1.2007  
http://www.udmdunne.ru/articles/art57.html 
U22. Udmurt du e 30.1.2007 ,  
http://www.udmdunne.ru/articles/art59.html 
U23. Udmurt du e 31.1.2007  
http://www.udmdunne.ru/articles/art62.html 
U24. Udmurt du e 31.1.2007  
http://www.udmdunne.ru/articles/art63.html 
U25. Udmurt du e 2.2.2007  
http://www.udmdunne.ru/articles/art65.html 
U26. Udmurt du e 2.2.2007  
http://www.udmdunne.ru/articles/art68.html 
U27. Udmurt du e 2.2.2007  
http://www.udmdunne.ru/articles/art71.html 
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Sz1. Szabadság 12.1.2007 Keresztt zben Wass Albert és m vei 
http://www.szabadsag.ro/uj/lap.php?datum=20070112#E14E4 
Sz2. Szabadság 12.1.2007 Megalakult az MTA kolozsvári bizottsága 
http://www.szabadsag.ro/uj/lap.php?datum=20070112#E14E8 
Sz3. Szabadság 12.1.2007 Tovább küzdenek az önálló magyar iskola létrehozásáért  
http://www.szabadsag.ro/uj/lap.php?datum=20070112#E14E34 
Sz4. Szabadság 12.1.2007 Megnövekedett a román–magyar kereskedelem 
http://www.szabadsag.ro/uj/lap.php?datum=20070112#E14E39 
Sz5. Szabadság 16.1.2007 Hogyan tehetjük hatékonyabbá keresési technikánkat a 
Google.com-on  
http://www.szabadsag.ro/uj/lap.php?datum=20070116#E14E39 
Sz6. Szabadság 16.1.2007 N tt a nemzeti kisebbségekkel szembeni intolerancia 
http://www.szabadsag.ro/uj/lap.php?datum=20070116#E14E74 
Sz7. Szabadság 17.1.2007 Bukhat Nagy Zsolt EP-jelölése? 
http://www.szabadsag.ro/uj/lap.php?datum=20070117#E14E25 
Sz8. Szabadság 17.1.2007 Feltételhez kötött testvértelepülési kapcsolat  
http://www.szabadsag.ro/uj/lap.php?datum=20070117#E14E42 
Sz9. Szabadság 17.1.2007 Pillanatfelvétel a Passamezzo táncegyüttesr l 
http://www.szabadsag.ro/uj/lap.php?datum=20070117#E14E44 
Sz10. Szabadság 17.1.2007 160 éve született Mikszáth Kálmán 
http://www.szabadsag.ro/uj/lap.php?datum=20070117#E14E56 
Sz11. Szabadság 17.1.2007 Tíznapos lengyelországi látogatás szilveszterezéssel 
http://www.szabadsag.ro/uj/lap.php?datum=20070117#E14E57 
Sz12. Szabadság 19.1.2007 In memoriam Egri László 
http://www.szabadsag.ro/uj/lap.php?datum=20070119#E14E15 
Sz13. Szabadság 19.1.2007 N  a román épít anyag-kereslet 
http://www.szabadsag.ro/uj/lap.php?datum=20070119#E14E32 
Sz14. Szabadság 19.1.2007 Nem történt semmi... 
http://www.szabadsag.ro/uj/lap.php?datum=20070119#E14E38 
Sz15. Szabadság 19.1.2007 Csatlakozási ünnepség gasztronómiai elemekkel 
http://www.szabadsag.ro/uj/lap.php?datum=20070119#E14E41 
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Liite 2: Analysoidut lauseet  

Sulkeissa olevat numerot lauseiden lopussa viittaavat artikkeliin. Lauseet on järjestetty 

teemoittain (kieli, tiedotusvälineet jne.) udmurt- tai magyar- sanan pääsanan mukaan. 

Lauseissa on alleviivattu teemaan liittyvä udmurt- tai magyar- sanan esiintymä. 

Taulukon kussakin solussa esitetään vain yksi esiintymä. Mikäli yhdessä lauseessa on 

useampia esiintymiä, lause toistuu taulukossa useampaan kertaan. 

udmurt / magyar adjektiiviattribuuttina   
KIELI    
udmurtti 48    

,  
, ,  

. (U1) 

Hyvin kauan odotin sitä aikaa, että luokkaamme 
johtaisi äitini Svetlana Petrovna ja opettaisi 
udmurtin kieltä ja kirjallisuutta. 

  

 
 

. (U2) 

Hän edisti Udmurtian tasavallan perustuslain 
uudelleen kääntämistä udmurtin kielelle. 

  

, :  
 

. (U2) 

Lukijat ovat jo varmaankin nähneet, että isojen 
teiden varrella monien kylien ja jokien nimi on 
kirjoitettu myös udmurtin kielellä. 

  

, , 
 

 «  
... » . 

(U3) 

Sydämeeni sattui, mutta samaan aikaan olin ylpeä ja 
iloinen lukiessani hänen vastauksiaan lehden 
työntekijöiden kysymyksiin haastattelussa”Helsinki 
alkaa puhua… udmurtin kieltä”. 

  

 
. (U5) 

Mutta koulut ovat lähettäneet myös udmurtin kieltä 
lainkaan ymmärtämättömiä venäläisiä lapsia. 

  

: «  
. (U5) 

Kerran venäläiset lapset sanoivat: Leirissä kuulee 
hyvin usein udmurtin kieltä. 

  

,  
, -  

. (U5) 

Mutta jos me opiskelemme udmurtin kieltä, 
koulutoverimme nauravat, kuului ääni. 

  

  
 
 

Siitä, että udmurtin kielen ja kirjallisuuden tunneilla 
käskettiin puhua kirjakieltä, hänen mielenkiintonsa 
kieliä kohtaan kasvoi entisestään. 
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. (U7) 
 

,  «  
»  

. (U7) 

Siellä hän alkoi tutkia udmurtin kielen Kukmorin 
murretta, hänen teoksestaan ”Kukmorskij dialekt 
udmurtskogo jazyka” tuli hänen väitöskirjansa. 

  

,  
,  

. (U7) 

Hänen ryhdyttyään työskentelemään tieteen parissa 
avoimia kysymyksiä oli paljon, koska udmurtin 
kielen tutkimus oli jäänyt pahasti jälkeen. 

  

-
 

,  
, ,  

. (U7) 

Udmurttitutkijat alkoivat vasta 1800-luvun lopulla 
vain kunnolla työskennellä udmurtin kielen 
opetuksen ja tutkimuksen parissa, ennen sitä 
udmurttia olivat tutkineet vain unkarilaiset, 
venäläiset, suomalaiset ja muut tiedemiehet. 

  

-
 

,  
, ,  

. (U7) 

Udmurttitutkijat alkoivat vasta 1800-luvun lopulla 
vain kunnolla työskennellä udmurtin kielen 
opetuksen ja tutkimuksen parissa, ennen sitä 
udmurtin kieltä olivat tutkineet vain unkarilaiset, 
venäläiset, suomalaiset ja muut tiedemiehet. 

  

 -  
 

,  
 

. (U8) 

Galina Vitaljevna Gorbušina on Udmurtian 
valtionyliopiston udmurtin kielen ja sen opetuksen 
laitoksen dosentti ja udmurtin filologian laitoksen 
opetusalan apulaisdekaani. 

  

 
,  

,  
. (U8) 

Heidän udmurtin kielen opettajansa valmisti lapsia 
kunnolla tapaamiseen, antoi heille etukäteen 
kysymykset, mutta sellainen onni kohtasi vain 
luokan ahkeria.  

  

 
. (U8) 

Hänen opetettuaan ensin udmurtin ja venäjän kieltä 
ja udmurttilaista ja venäläistä kirjallisuutta hänestä 
tehtiin organisaattori.  

  

 
,  

. (U8) 

Niin sitten oli helppo pitää myös udmurtin kielen 
tunteja ja syntyi mahdollisuus opettaa myös 
tataarilapsille äidinkieltä. 

  

,  
 

. (U8) 

Kun nämä hänen taitonsa havaittiin, hänestä tehtiin 
piirin udmurtin kielen ja kulttuurin opettajien 
metodisen yhdistyksen johtaja. 

  

, 
, ,  

. (U8) 

Hän itse etsii ja löytää sellaisia filmejä ja kasetteja 
ja suosittelee sitten niitä kouluille, udmurtin kielen 
opettajille. 

  

2006- , , 
,  

Vuonna 2006 ministeriö järjesti yhdeksän 
seminaaria toimittajille, kieltä käyttäville 
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,  
 

. (U9) 

sihteereille, valokuvakirjeenvaihtajille ja udmurtin 
kielellä työskenteleville radiotoimittajille. 

 
. (U11) 

En rohkene väittää, että niitä ilmestyisi udmurtin 
kielellä. 

  

 ö , ? 
(U15) 

Kuka rikastuttaa udmurtin kieltä, jos emme me itse? 
  

 
 « !» . (U17) 

Tänä vuonna näin kaupungissa yhden kaupan, jonka 
edessä oli venäjän ja udmurtin kielellä teksti ”Hyvää 
uutta vuotta!”. 

  

- ,  
. 

(U17) 

Haluatte sanoa, että on ryhdyttävä kauppaamaan ja 
markkinoimaan udmurtin kieltä. 

  

-  
 

. (U17) 

Sen vuoksi tänä vuonna aiomme tutkia 
markkinoinnin keinoin udmurtin kielen käytön 
syvyyttä liike-elämässä.  

  

 
,  -
, , …(U17) 

Kansan ajatusta tästä on päättäväisesti muutettava 
hyvään suuntaan: on tehtävä keksejä ja makeisia, 
makkaraa, kakkuja, joilla on udmurttilainen nimi. 

  

 ö  
. (U17) 

Siten julkaisimme vähän aikaa sitten kauniita 
udmurtinkielisiä postikortteja. 

  

,  
,  

. (U17) 

Siispä on innostettava yrittäjiä, jotta kaupoissa olisi 
udmurtinkielisiä levyjä. 

  

- ,  
. 

(U17) 

Jos katsotaan nykyisiä keinoja, internetillä on suuri 
osa udmurtin kielen levittämisessä. 

  

 
. (U17) 

Udmurtin kielen levittämisessä internet muodostaa 
hyvin suuren mahdollisuuden.  

  

 
. (U17) 

Teidän ajatuksenne oli panna kännykät puhumaan 
udmurttia. 

  

, , 
. 

(U17) 

Olimme ajatelleet ottaa yhteyttä Suomeen ja 
kirjoittaa puhelimen valikon udmurtiksi. 

  

,  
,  

. (U17) 

On ryhdyttävä kirjoittamaan helppoa kirjallisuutta ja 
sillä innostettava erityisesti nuoria lukemaan 
udmurtin kielellä. 

  

. (U17) Udmurtin kieli saisi tulla muotiin.   
,  

. (U17) 
Tosi on, että kukaan ei pane Lanovoita puhumaan 
udmurttia. 

  

  Ja sitten tämän runon lukee udmurtin kielellä vaikka   
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, , . (U17) meidän Vjatšeslav Baikov. 
 « »  

: 
 

. (U18) 

Puoli vuotta sitten Udmurt du e -lehti teki 
kaupungin kadulla kyselyn: kuinka ihmiset 
suhtautuvat yrityksiin, joilla on udmurttilainen nimi? 

  

,  
: ? (U18) 

Joku piti sitä hyvänä, mutta oli niitäkin, jotka 
vinoilivat: kai niitä vielä on kauniita udmurttilaisia 
sanoja… 

  

,  
,  

? (U18) 

Toisaalta, jos udmurtin kieltä ei kuulu ja näy siellä 
täällä, niin kuinka sitä tuntemattomat voisivat 
ymmärtää sen kauneutta? 

  

,  
. (U18) 

Liikemiehiä ei tietenkään voi väkisin käskeä 
antamaan yritykselleen udmurttilaista nimeä. 

  

,  
. (U18) 

Näin ollen johtajien täytyy uusia yrityksiä 
avatessaan ehdottaa myös udmurttilaista nimeä.  

  

:  
! 

(U18) 

Älkää unohtako: udmurtin kielemme on kirkas kuin 
soliseva lähde ja kaunis kuin nyt aukeava kukka! 

  

,  
,  

. (U19) 

Ihmisen muotokin muuttuu, hänen mielialansa 
kohenee, hän kertoo kaiken yksityiskohtaisesti 
udmurtin kielellä. 

  

 
, ,  
. (U20) 

Näinä päivinä päättyivät udmurtin kielen ja 
kirjallisuuden sekä englannin ja saksan kielten 
olympiadit. 

  

 
 

 -  
. (U20) 

Suuri osa lapsista osoittautui udmurtin kielen ja 
kirjallisuuden taidoissa samantasoisiksi – välillä 
arvosanojen antaminen tuotti vaikeuksia. 

  

,  
. 

(U21) 

Jos minusta puhutaan, suunnittelen julkaisevani 
lakioppaan udmurtiksi. 

  

 
,  

. (U24) 

Vaikka Aleksandr Vasiljevitš on elänyt 14 vuotta 
poissa syntymäseuduiltaan, hän osaa hyvin udmurtin 
kieltä. 

  

 – . 
(U25) 

Sen udmurttilainen nimihän on myös hyvin kaunis: 
helmikuu. 

  

 
,  

. (U26) 

Kun lapset eivät alaluokilla kunnolla ymmärtäneet 
venäjäksi kaikkea, Viktorin itsensä täytyi reippaasti 
oppia udmurtin kieltä. 

  

unkari 4    
Egyre többen vannak viszont a magyar Yhä useammat sen sijaan vastustavat unkarin kielen   
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nyelvhasználat ellen, 30-ról 43 százalékra n tt 
azoknak az aránya, akiket zavar a magyar nyelv 
nyilvános használata. (Sz6) 

käyttöä: niiden määrä, joita unkarin kielen julkinen 
käyttö häiritsee, kasvoi 30 prosentista 43 prosenttiin. 

Egyre többen vannak viszont a magyar 
nyelvhasználat ellen, 30-ról 43 százalékra n tt 
azoknak az aránya, akiket zavar a magyar nyelv 
nyilvános használata. (Sz6) 

Yhä useammat sen sijaan vastustavat unkarin kielen 
käyttöä: niiden määrä, joita unkarin kielen julkinen 
käyttö häiritsee, kasvoi 30 prosentista 43 prosenttiin 

  

Míg 2002-ben a románok 37,8%-a támogatta a 
magyar nyelv  oktatást, most ez az arány 26%-ra 
csökkent. (Sz6) 

Kun vuonna 2002 vielä 37,8 prosenttia 
romanialaisista kannatti unkarinkielistä opetusta, nyt 
määrä oli vähentynyt 26 prosenttiin. 

  

Sajnálattal tapasztalom, hogy közel 60 év elteltével 
sem érdemel meg a magyar kisebbség annyit, hogy 
magyar anyanyelv  iskolába járhasson. (Sz8) 

Olen ikävä kyllä joutunut toteamaan, ettei 
unkarilaisvähemmistö ole liki 60 vuoden 
jälkeenkään ansainnut edes sitä, että voisi käydä 
unkarinkielistä koulua. 

  

TIEDOTUSVÄLINEET    
udmurtti 12    

 
.(U2) 

Sellaista pyyntöä esitetään vähitellen udmurttilaisille 
sanoma- ja aikakauslehdillekin. 

  

,  
 

 
. (U8) 

Galina Vitaljevna tekee hyvin suuren työn 
pyrkiessään saamaan oppitunnit rikkaammiksi ja 
kiinnostavammiksi käyttämällä udmurttilaisen 
radion ja television tekstejä. 

  

2006-   
 

 
 3 . 

(U9) 

Joulukuussa 2006 Udmurtian tasavallan budjetista 
oli erotettu 3 miljoonaa ruplaa udmurttilaisten 
sanomalehtien ja aikakauslehtien työntekijöiden 
palkanmaksua varten. 

  

2006-   
 

 
 3 . 

(U9) 

Joulukuussa 2006 Udmurtian tasavallan budjetista 
oli erotettu 3 miljoonaa ruplaa udmurttilaisten 
sanomalehtien ja aikakauslehtien työntekijöiden 
palkanmaksua varten. 

  

 8-10  
. (U17) 

Meidän 8 – 10 udmurttilaisen sivustomme joukosta 
puolet tuskin pysyy hengissä. 

  

,  
 ö , , , -

, 
. 

(U17) 

Udmurttilaisella sivustolla vierailevan ihmisen tulee 
voida lukea ei ainoastaan omasta kulttuuristaan vaan 
myös politiikasta, taloudesta, elämän kysymyksistä 
ja saada tietoa maailman kiinnostavista uutisista. 

  

. (17) En halua loukata udmurttilaisia sivustoja.   
-  . (U17) Meillä ei ollut udmurttilaista merkistöä.   
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 ö  
. (U17) 

Tasavallan neuvosto on äskettäin julkaissut 
udmurttilaisen merkistön levyllä. 

  

,  
. (U17) 

Näin ollen oman udmurttilaisen sivuston avaaminen 
ei ole vaikeaa. 

  

- : -
 

. (U17) 

Baškiirilaisten udmurttien luo tultuani näin, että 
muutamien elämäniloisten pieni puhelin soittaa 
udmurttilaista sävelmää. 

  

 
. (U17) 

Sitten helmikuussa aiomme painattaa vielä 
värikkäämpiä udmurttilaisia postikortteja. 

  

unkari 2    
Mint rádiós sportriporter 1954-t l szerepelt, kisebb-
nagyobb megszakításokkal a kolozsvári rádió 
magyar m sorában, alig két héttel az adások 
megindítása után. (Sz14) 

Hän aloitti työnsä radiotoimittajana vuonna 1954 
vain pari viikkoa sen jälkeen, kun Kolozsvárin 
radion unkarilaiset lähetykset oli aloitettu, ja jatkoi 
lähes keskeytyksettä. 

  

Ezek a visszaemlékezések mintha egy kicsit újra 
összekovácsolták volna az említett sportolókat, az 
értük szurkoló, rádión keresztül megszólított 
magyar hallgatókkal. (Sz14) 

On kuin nämä muistelot olisivat uudelleen 
hitsanneet yhteen jo mainittuja urheilijoita sekä heitä 
kannustavia, radion välityksellä puhuteltuja 
unkarilaisia kuulijoita. 

  

IHMISET    
udmurt 13    

 
. (U3) 

Tavalliset udmurttilaiset ihmiset saavat lehden 
kautta keskustella viisain sanoin. 

  

,  ö  
? (U3) 

Eikö kylissä opettajien lisäksi ole muita 
udmurttitähtiä?  

  

 
.  

 
. (U3) 

Udmurttinaisten rohkeutta ihmetellen luin Je. 
Saramatovan kirjoituksen Nina Sokolovan matkasta 
Afrikkaan. 

  

 « »  
, ,  

,  
,  

, , , 
. (U5) 

Liityttyäni udmurttinuorten Šundy-yhdistykseen 
tajusin aidon udmurttiolemukseni ja -juureni ja loin 
ja vahvistin oikein hyviä suhteita Permissä asuvien 
udmurttien sekä Mari Elissä, Mordvassa, 
Jekaterinburgissa ja Virossa asuvien kanssa. 

  

 
 « »  

 ö  
. (U5) 

Koululaisille udmurttinuorten Šundy-järjestö on 
viime aikoina järjestänyt talvileirin Kuzebaj Gerd -
lukiossa. 

  

 
 

. (U5) 

Sen päämääränä oli juurruttaa kaupungissa 
opiskelevien udmurttilasten mieleen rakkaus oma 
maataan kohtaan. 
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: , 

,  
? (U5) 

Udmurttilapset vuodattivat omat ajatuksensa 
venäläisille ystävilleen: miksi te, jotka asutte 
Udmurtiassa, tahritte udmurttien maineen?  

  

 -  
 

, ! -  
. (U5) 

Mutta noista naurajista – toisille kansoille nauravat 
vain sivistymättömät ihmiset, täytyy ottaa heidät 
niin! – vastasivat tähän udmurttitytöt. 

  

: , 
,  
. (U5) 

Heidän keskellään katsellen ajattelin: hyvin sattui, 
että tälle leirille tuli udmurtti- ja venäläislapsia.  

  

 -  
. (U19) 

Liian suuria sanoja käyttämättä – itseni tunteminen 
udmurttilaiseksi ihmiseksi.  

  

,  
. (U19) 

Udmurttilainen ihminen on arempi, siksikin minun 
tekee mieli auttaa häntä. 

  

 «  
», « », «  

», « » 
. (U22) 

Udmurttisotilas on palkittu ”Za osvoboždenie 
Stalingrada”, ” Za osvoboždenie Varšavy”, ” Za 
vzjatie Berlina”, ”Za pobedu nad Germaniej” -
mitaleilla. 

  

 (U26) Venäläis-udmurttilainen harmonikansoittaja   
magyar 2    
Továbbra is támogatjuk a magyar iskola 
újraindításának kezdeményezését, hogy azonos 
bánásmódban élhessenek a magyar gyerekek Torda 
városában is. (Sz8) 

Kannatamme jatkossakin ehdotusta unkarilaisen 
koulun uudelleenkäynnistämisestä, jotta 
unkarilaislapsilla olisi tasavertaiset mahdollisuudet 
Tordan kaupungissakin. 

  

A szilveszteri buli ízét tulajdonképpen a világ szinte 
minden tájáról idesereglett résztvev k adták meg: 
volt mexikói, lengyel, ukrán, holland, svájci, román, 
amerikai, kanadai, magyar és sok-sok más 
nemzethez tartozó fiatal. (Sz11) 

Uuden vuoden juhlinnan tunnelman loivat 
oikeastaan lähes kaikilta maailmankolkilta saapuneet 
osallistujat: oli meksikolaisia, puolalaisia, 
ukrainalaisia, hollantilaisia, sveitsiläisiä, 
romanialaisia, amerikkalaisia, kanadalaisia, 
unkarilaisia ja monia muita kansallisuuksia 
edustavia nuoria. 

  

TAIDE JA URHEILU    
udmurt 14    

,  
, ,  

 . (U1) 

Hyvin kauan odotin sitä aikaa, että luokkaamme 
johtaisi äitini Svetlana Petrovna ja opettaisi 
udmurtin kieltä ja kirjallisuutta. 

  

  
. (U8) 

Hänen opetettuaan ensin udmurtin ja venäjän kieltä 
ja udmurttilaista ja venäläistä kirjallisuutta hänestä 
tehtiin organisaattori.  

  

,  Kun nämä hänen taitonsa havaittiin, hänestä tehtiin   
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. (U8) 

piirin udmurtin kielen ja kulttuurin opettajien 
metodisen yhdistyksen johtaja. 

 
. (U10) 

Tietosanakirjasta erityisesti suuri osa on omistettu 
20. vuosisadan udmurttilaiselle kirjallisuudelle. 

  

 
. (U11) 

Niitä on mahdollista käyttää myös udmurttilaisen 
kirjallisuuden tunneilla. 

  

 
(« »). (U10) 

Toinen osa on omistettu udmurttilaiselle 
mytologialle (” ”). 

  

 
. (U10) 

Sinne on koottu tiedotteita yli sadasta 
udmurttikirjailijasta. 

  

 
. 

(U17) 

Me pyydämme häntä lukemaan illassaan kaksi tai 
kolme runoa udmurttilaisilta runoilijoilta. 

  

:  
. (U17) 

Mutta kuinka erinomaista siitä tulee: tunnettu 
henkilö lukee udmurttilaisten klassikoitten runoja. 

  

  
, ,  
. (U20) 

Näinä päivinä päättyivät udmurtin kielen ja 
kirjallisuuden sekä englannin ja saksan kielten 
olympiadit. 

  

  
 

 -  
. (U20) 

Suuri osa lapsista osoittautui udmurtin kielen ja 
kirjallisuuden taidoissa samantasoisiksi – välillä 
arvosanojen antaminen tuotti vaikeuksia. 

  

1947-  
. 

(U22) 

Vasta vuonna 1947 hän palasi Leningradiin ja päätyi 
udmurttilaisen studion opiskelijoiden joukkoon. 

  

,  
, » ( . ), «  

» ( . ), « » ( . 
), « » ( . )  

. (U22) 

Jos puhutaan udmurttilaisista näytelmistä, hän 
työskenteli ”Oj, tšeber nyljos” (S. Širobokov), 
”Lymy töd’y” (I. Gavrilov), ”Anaj lyktiz” (Š. 
Husainov), ”Pužyjatem derem” (I. Gavrilov) ja 
muissakin näytelmissä. 

  

, ,  
 « », «  
» . (U22) 

Hän kirjoitti paljon teatterista, näytelmistä, 
udmurttilaisesta kulttuurista Sovetskoj Udmurtia ja 
Udmurtskaja pravda -lehtiin. 

  

unkari 4    

A román sajtó heves, nacionalista gy löletkampányt 
indított az Erdélyi Magyar Ifjak (EMI) és az 
Egyesült Magyar Ifjúság (EMI) szervezte 
rendezvény, valamint a háborús b nösnek kikiáltott 
magyar író, Wass Albert ellen, azt állítva, hogy a 

 „frusztrálja" a románokat és a zsidókat. (Sz1) 

Romanialainen lehdistö on aloittanut kiivaan 
nationalistisen vihakampanjan Erdélyi Magyar Ifjak 
(EMI) sekä Egyesült Magyar Ifjúság (EMI) –
järjestöjen tilaisuutta sekä sotarikolliseksi leimattua 
unkarilaista kirjailijaa Albert Wassia vastaan 
väittämällä Wassin teoksen ”turhauttavan” 
romanialaisia ja juutalaisia. 

  



  

 

85 

Százhatvan éve, 1847. január 16-án született a 
Nógrád megyei Szklabonyán Mikszáth Kálmán író, 
újságíró, akadémikus, a magyar kritikai realista 
próza nagymestere. (Sz10) 

160 vuotta sitten, 16.1.1847 syntyi Nógrádin läänin 
Szklabonyassa kirjailija, toimittaja, akateemikko, 
unkarilaisen kriittisen realistisen proosan mestari 
Kálmán Mikszáth. 

  

Hetvenkét éves korában elhunyt az erdélyi és 
összmagyar képz vészet kiváló képvisel je, Egri 
László üvegm vész, a Ion Andreescu 
Képz mvészeti F iskola nyugalmazott tanára, a 
Barabás Miklós Céh tagja. (Sz12) 

72-vuotiaana menehtyi transilvanialaisen ja 
yleisunkarilaisen kuvataiteen suurenmoinen edustaja, 
lasitaiteilija László Egri, Ion Andreescu-
kuvataidekoulun eläkkeelle jäänyt opettaja ja Miklós 
Barabás -killan jäsen. 

  

De mikrofonja el tt megszólaltak olyan hírességek 
is, mint Gyarmati Dezs , Kárpáti György 
többszörös magyar olimpiai bajnok vízilabdázók, 
valamint Tolnai Klári színészn  és Radnai Gyula 
operaénekes. (Sz14) 

Mutta hänen mikrofoninsa eteen päätyivät 
sellaisetkin kuuluisuudet kuin unkarilaiset 
moninkertaiset vesipallon olympiavoittajat Dezs  
Gyarmati ja György Kárpáti, näyttelijä Klári Tolnai 
sekä oopperalaulaja Gyula Radnai. 

  

KANSANKULTTUURI    
udmurtti 9    

 
. (U17) 

Meillä on ajatus yhdistää rock-festivaaleihinkin pian 
udmurttilaulu. 

  

. 
(U17) 

Usein puhumme udmurttilaisesta ravintolasta. 
  

»  
. (U17) 

Ovatsija-kahvilassa on ollut jo kahdeksan 
udmurttilaista tanssitapahtumaa. 

  

 
 

. (U17) 

Meidän on liikemiehet liikkeelle saadaksemme 
ensiksi järjestettävä ravintoloille kilpailu 
udmurttilaisesta ruokalistasta. 

  

 
 (  

!) (U18) 

Viidelle ihmiselle annetaan udmurttilaisia lauluja 
sisältävä karaoke (ensimmäinen udmurttilainen 
karaoke!). 

  

 
 (  

!) (U18) 

Viidelle ihmiselle annetaan udmurttilaisia lauluja 
sisältävä karaoke (ensimmäinen udmurttilainen 
karaoke!). 

  

,  
, -
 - , , 

, . (U24) 

Saksassa hän kestitsee mielellään saksalaisia 
ystäviään ja muitakin kansallisuuksia edustavia 
tuttaviaan udmurttilaisilla leivonnaisilla - 
perepetšeillä, tabaneilla, pelmeneillä, ehdottomasti 
puurotäytteisillä letuilla. 

  

 
. (U27) 

Uuden vuoden aikana šarkanilaisella udmurttilaiselle 
Pakkasukolla oli paljon töitä. 

  

 500-  
 220  

. (U27) 

Aitoon udmurttilaiseen Pakkasukkoon tutustui yli 
500 lasta ja noin 220 aikuista ihmistä. 
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unkari 6    
– Csak magyar táncokat adnak el  vagy más 
kultúrák táncait is? (Sz9) 

Esitettekö vain unkarilaisia tansseja vai myös 
muiden kulttuurien tansseja? 

  

A reneszánsz magyar tánc fogalmát nehéz 
meghatározni, mert kutatgatásaink azt mutatják, 
hogy a francia behatás is jelen volt, valamint a 
magyar néptánccal is keveredhetett, tehát nem volt 
teljesen tiszta. (Sz9) 

Unkarilaisen renessanssitanssin käsitettä on vaikea 
määritellä, sillä tanssi ei ollut aivan puhdasta: 
tutkimustemme mukaan siinä oli ranskalaista 
vaikutusta ja osin siihen oli sekoittunut 
kansantanssin elementtejä. 

  

A reneszánsz magyar tánc fogalmát nehéz 
meghatározni, mert kutatgatásaink azt mutatják, 
hogy a francia behatás is jelen volt, valamint a 
magyar néptánccal is keveredhetett, tehát nem volt 
teljesen tiszta. (Sz9) 

Unkarilaisen renessanssitanssin käsitettä on vaikea 
määritellä, sillä tanssi ei ollut aivan puhdasta: 
tutkimustemme mukaan siinä oli ranskalaista 
vaikutusta ja osin siihen oli sekoittunut 
kansantanssin elementtejä. 

  

Ugyanakkor az ünnepi fogadáson felsorakoztatták a 
román sajátosságokat is, ezeket is élénk érdekl dés 
övezte, de a sor mégis a magyar marhapörköltnél 
volt a leghosszabb. (Sz15) 

Vastaanotolla tarjottiin myös romanialaisia 
erikoisuuksia, joihin suhtauduttiin myös hyvin 
kiinnostuneesti, mutta jono oli silti pidempi 
unkarilaisen naudanlihapadan luona. 

  

Emil Boc polgármester többek között az olasz 
sonkát és szalámit, s természetesen a magyar 
cseresznyepálinkát kóstolta meg. (Sz15) 

Pormestari Emil Boc maisteli muuan muassa 
italialaista kinkkua ja salamia ja tietysti unkarilaista 
kirsikkaviinaa. 

  

Boros János alpolgármester több mindenb l 
válogatott, de talán a magyar marhapörkölt volt a 
kedvence neki is. (Sz15) 

Varapormestari János Boros poimi lautaselleen 
monenlaista, mutta unkarilainen naudanlihapata 
lienee ollut hänenkin suosikkinsa. 

  

YHTEISKUNTA    
udmurtti 7    

, , , 
, ,  

, , 
, . 

(U15) 

Minä teen kovasti töitä, mutta udmurtin kansa tuntee 
kai jo sellaiset sanat kuin ”kadyrlany”, ”bon”, 
”maktas’kyny”, ”kagaz”, ”kazyr” ja muitakin niin 
kauan kuin elää – niinpä te, hyvä Kuz’min, turhaan 
soimaatte minua. 

  

 
, . (U17) 

Levyn välityksellä voi tutustua udmurtin kansan 
historiaan ja etnografiaan. 

  

. (U17) Sillä (internetillä) on udmurttilainen osansa.   
, . 

(U19) 
Udmurtin kansa on erityisen veltto, uhriutuva. 

  

70-  
,  

 « » 
. (U21) 

70-luvulle tultaessa oli tehty suuri työ 
udmurttilaisten luokkien perustamisessa, mutta sitten 
meidän omat udmurttilaiset johtajamme vahvasti 
”huolehtivat” niiden sulkemisesta.  

  

 
. (U21) 

Se kongressi antoi meille intoa työskennellä 
udmurtin kansan hyväksi. 
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? (U21) 

Mihin on yhteydessä se, että liityitte 
udmurttiliikkeeseen? 

  

unkari 10    
Feladata a romániai magyar tudományos közösség 
munkájának segítése, nyilvános fórumok biztosítása 
a kutatók számára, inter- és multidiszciplináris 
megbeszélések szervezése, regionális konferenciák 
támogatása, a tudományos kutatást érint  hazai és 
nemzetközi információk szolgáltatása, valamint a 
széleskör  tudományos ismeretterjesztés. (Sz2) 

Hänen tehtävänsä on tukea romanianunkarilaisen 
tiedeyhteisön työtä, taata julkisia foorumeita 
tutkijoille, järjestää tieteidensisäisiä ja -välisiä 
neuvonpitoja, tukea alueellisia konferensseja, 
levittää kotimaisen ja kansainvälisen tieteen uutisia 
sekä tiedottaa laajalti tieteestä. 

  

Markó rámutatott: a magas rangú állami 
tisztségvisel k is tévedhetnek, törvénytelenséget is 
elkövethetnek, de nevetséges azt feltételezni, hogy 
egy erdélyi magyar miniszter Bukarestben 
kémkedik. (Sz7) 

Markó huomautti, että korkea-arvoiset 
valtiomiehetkin voivat erehtyä ja sortua rikoksiin, 
mutta on naurettavaa olettaa, että 
transilvanianunkarilainen ministeri vakoilee 
Bukarestissa. 

  

Utolsó m ve, A fekete város örökös 
csapdahelyzetként ábrázolta a magyar történelmet, 
amelyben a végzetes boldogtalanság éppoly 
természetes, mint a mindennapok kiszámíthatatlan 
abszurditása. (Sz10) 

Hänen viimeinen teoksensa, A fekete város, kuvasi 
unkarilaista historiaa ikuisena puun ja kuoren väliin 
jäämisenä, jossa kohtalokas onnettomuus on yhtä 
luonnollista kuin arkipäivien ennustamaton 
absurdius. 

  

Sajnálattal tapasztalom, hogy közel 60 év elteltével 
sem érdemel meg a magyar kisebbség annyit, hogy 
magyar anyanyelv  iskolába járhasson. (Sz8) 

Olen ikävä kyllä joutunut toteamaan, ettei 
unkarilaisvähemmistö ole liki 60 vuoden 
jälkeenkään ansainnut edes sitä, että voisi käydä 
unkarinkielistä koulua. 

  

A határátkel knél (igen, akkor még kett s 
ellen rzés zajlott) kissé furcsán néztek a román és a 
magyar rök. (Sz11) 

Raja-asemilla (kyllä, silloin oli vielä tuplatarkastus) 
romanialaiset ja unkarilaiset vartijat katsoivat vähän 
pitkään. 

  

Megtört a jég, mondjuk egymásnak, de lássuk, mi 
lesz Ferihegyen, hisz miel tt felszálltunk, december 
26-án megkérdeztem a magyar határ rt: visszafele 
majd személyivel jöhetek? (Sz11) 

Jää on murrettu, sanoimme toisillemme, mutta saa 
nähdä miten käy Ferihegyillä, olin nimittäin 
lähtiessä kysynyt unkarilaiselta rajavartijalta, 
riittääkö takaisin tullessa pelkkä henkilökortti. 

  

Több órás kisbuszozás után az esti órákban elértük 
a román-magyar határt Ártándnál. (Sz11) 

Istuttuamme useamman tunnin pikkubussissa 
tulimme viimein illalla Romanian ja Unkarin rajalle 
Ártándissa. 

  

A magyar oldalon lekapcsolt villanyég k, csend, 
nihil és pokol. (Sz11) 

Unkarin puolella pimeitä hehkulamppuja, hiljaisuus, 
nihil ja helvetti. 

  

A magyar határ r átveszi, megnézi, visszaadja a 
személyit. (Sz11) 

Unkarilainen rajavartija ottaa henkilökortin, katsoo 
sitä ja antaa takaisin. 

  

A magyar küldöttség els sorban a már említett 
marhapörkölttel, 2004-es évjáratú Bock Villányi 
Portugieser vörös-, Jásdi Cserszegi F szeres 

Unkarilainen lähetystö loisti ennen muuta jo 
mainitulla naudanlihapadalla, vuoden 2004 Bock 
Villányi Portugieser -punaviinillä, Jásdi Cserszegi 
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fehérborral, az ellenállhatatlan 5 puttonyos, 1999-es 
évjáratú, Tokaji aszú-borkülünlegességgel, az 
Unicummal, Zwack Pecsétes cseresznyepálinkával 
excellált. (Sz15) 

szeres -valkoviinillä, vastustamattomalla vuoden 
1999 viiden puttonyin Tokaji aszú -
viinierikoisuudella, Unicumilla sekä Zwack Pecsétes 
-kirsikkaviinalla. 

KOULUTUS JA TIEDE    
udmurtti 3    

-
 

,  
, ,  

. (U7) 

Udmurttitutkijat alkoivat vasta 1800-luvun lopulla 
vain kunnolla työskennellä udmurtin kielen 
opetuksen ja tutkimuksen parissa, ennen sitä 
udmurttia olivat tutkineet vain unkarilaiset, 
venäläiset, suomalaiset ja muut tiedemiehet. 

  

. ,  
 

. 
(U15) 

Kiitos professori V. Kelmakovin tein oikein 
mielelläni Udmurtian valtionyliopistossa 
udmurttilaisen dialektologian tehtäviä.  

  

70-  
,  

 « » 
. (U21) 

70-luvulla oli tehty suuri työ udmurttilaisten 
luokkien perustamisessa, mutta sitten meidän omat 
udmurttilaiset johtajamme vahvasti ”huolehtivat” 
niiden sulkemisesta. 

  

unkari 14    
Tovább küzdenek az önálló magyar iskola 
létrehozásáért (Sz3) 

Ponnistuksia jatketaan itsenäisen unkarilaisen 
koulun perustamiseksi. 

  

Az, hogy önálló magyar iskolában tanulnának, még 
nem jelenti azt, hogy a román nyelvet nem 
használnák. (Sz3) 

Se, että he opiskelisivat itsenäisessä unkarilaisessa 
koulussa, ei vielä tarkoita sitä, etteivät he käyttäisi 
romanian kieltä. 

  

A panaszlevélben arra kértük a tanfelügyel séget, 
hogy készítsen statisztikát a környékbeli települések 
magyar diákjairól, akik esetleg a magyar iskola 
diákjai lehetnének, hogy bebizonyosodjanak 
állításuk ellenkez jér l a gyereklétszámot illet en. 
(Sz3) 

Valituskirjeessä pyysimme opetustarkastajia 
kokoamaan tilastoja alueen kylien unkarilaisista 
oppilaista, joista voisi mahdollisesti tulla 
unkarilaisen koulun oppilaita, jotta he vakuuttuisivat 
siitä, että heidän väittämänsä lasten lukumäärästä ei 
pidä paikkaansa. 

  

Török Ferenc tanfelügyel -helyetteshez még nem 
érkezett meg a panaszlevél, de kérdésünkre 
elmondta, hogy mindenképp tovább kell küzdeni a 
tordai és bánffyhunyadi önálló magyar iskola 
ügyében. (Sz3) 

Varaopetustarkastaja Ferenc Török ei ollut vielä 
nähnyt valituskirjettä, mutta hän vastasi 
kysymykseemme, että on joka tapauksessa jatkettava 
taistelua Tordan ja Bánffyhunyadin itsenäisten 
unkarilaisten koulujen puolesta. 

  

– Els sorban a tanfelügyel ségnek szántuk ezt a 
levelet, hogy újratárgyalják az önálló magyar iskola 
ügyét – mondta Ádámosy Margit Klára tordai 
RMDSZ elnök. (Sz3) 

Osoitimme kirjeen ennen muuta opetustarkastajille, 
jotta he keskustelisivat uudelleen itsenäisestä 
unkarilaisesta koulusta, kertoi tordalainen RMDSZ-
johtaja Margit Klára Ádámosy. 

  

– Sajnos a magyar oktatás a különböz  iskolákban Valitettavasti unkarilainen opetus on eri kouluissa   
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egyre alacsonyabb színvonalú, és a magyar 
osztályok a kis létszám miatt lassan megsz nnek – 
magyarázta. (Sz3) 

yhä heikkotasoisempaa, ja unkarilaisluokat 
lopetetaan vähitelleen vähäisen oppilasmäärän takia, 
hän selitti. 

A panaszlevélben arra kértük a tanfelügyel séget, 
hogy készítsen statisztikát a környékbeli települések 
magyar diákjairól, akik esetleg a magyar iskola 
diákjai lehetnének, hogy bebizonyosodjanak 
állításuk ellenkez jér l a gyereklétszámot illet en. 
(Sz3) 

Valituskirjeessä pyysimme opetustarkastajia 
kokoamaan tilastoja alueen kylien unkarilaisista 
oppilaista, joista voisi mahdollisesti tulla 
unkarilaisen koulun oppilaita, jotta he vakuuttuisivat 
siitä, että heidän väittämänsä lasten lukumäärästä ei 
pidä paikkaansa. 

  

– Sajnos a magyar oktatás a különböz  iskolákban 
egyre alacsonyabb színvonalú, és a magyar 
osztályok a kis létszám miatt lassan megsz nnek – 
magyarázta. (Sz3) 

Valitettavasti unkarilainen opetus on eri kouluissa 
yhä heikkotasoisempaa, ja unkarilaisluokat 
lopetetaan vähitelleen vähäisen oppilasmäärän takia, 
hän selitti. 

  

Az elmúlt év végén Kiskunfélegyházáról érkezett 
küldöttség a testvérvárosi kapcsolat létrejöttét az 
önálló magyar iskola megalakulásától tette függ vé. 
(Sz8) 

Viime vuonna Kiskunfélegyházasta saapunut 
lähetystö asetti itsenäisen unkarilaisen koulun 
perustamisen ystävyyskaupunkisuhteen ehdoksi. 

  

Kapus határozottan kijelentette, hogy bármikor 
készek segíteni, számukra a legfontosabb a tordai 
önálló magyar iskola megalakulása. (Sz8) 

Kapus vakuutti, että he ovat milloin vain valmiita 
auttamaan ja että heille Tordan itsenäisen 
unkarilaisen koulun perustaminen on tärkeintä. 

  

A tanfelügyel ségnek az önálló magyar iskola 
ügyében január elején hozott nemleges döntésér l 
Kapus Krisztián e-mailen nyilatkozott: 
„Megdöbbenéssel értesültem a hírr l, hogy a 
tanfelügyel ség nem adott engedélyt a magyar 
iskola újraindításához Tordán. (Sz8) 

Kristián Kapus totesi sähköpostissaan 
opetustarkastajien tammikuun alussa tekemästä 
itsenäistä unkarilaista koulua koskevasta kielteisestä 
päätöksestä seuraavasti: ”Olen ällistynyt kuultuani, 
että opetustarkastajat eivät antaneet lupaa käynnistää 
uudelleen unkarilaisen koulun toimintaa Tordassa”.  

  

A tanfelügyel ségnek az önálló magyar iskola 
ügyében január elején hozott nemleges döntésér l 
Kapus Krisztián e-mailen nyilatkozott: 
„Megdöbbenéssel értesültem a hírr l, hogy a 
tanfelügyel ség nem adott engedélyt a magyar 
iskola újraindításához Tordán. (Sz8) 

Kristián Kapus totesi sähköpostissaan 
opetustarkastajien tammikuun alussa tekemästä 
itsenäistä unkarilaista koulua koskevasta kielteisestä 
päätöksestä seuraavasti: ”Olen ällistynyt kuultuani, 
että opetustarkastajat eivät antaneet lupaa käynnistää 
uudelleen unkarilaisen koulun toimintaa Tordassa”. 

  

Továbbra is támogatjuk a magyar iskola 
újraindításának kezdeményezését, hogy azonos 
bánásmódban élhessenek a magyar gyerekek Torda 
városában is. (Sz8) 

Kannatamme jatkossakin ehdotusta unkarilaisen 
koulun uudelleenkäynnistämisestä, jotta 
unkarilaislapsilla olisi tasavertaiset mahdollisuudet 
Tordan kaupungissakin 

  

TALOUS    
udmurtti 0    
unkari 7    
A román–magyar áruforgalom értéke 
megháromszorozódott, vagyis a 2002. évi 

Romanialais-unkarilaisen tavarakaupan arvo on 
kolminkertaistunut neljässä vuodessa eli kasvanut 
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egymilliárd euróról 3 milliárd euróra n tt az elmúlt 
négy évben. (Sz4) 

vuoden 2002 miljardista eurosta kolmeen miljardiin. 

Románia viszonylag nagy méret , 22 milliós piaca 
vonzó lehet a külföldi, közöttük a magyar 
befektetések számára. (Sz4) 

Romanian melko laajat, 22 miljoonan hengen 
markkinat voivat kiinnostaa ulkomaalaisia, heidän 
joukossaan myös unkarilaisia sijoittajia. 

  

A magyar vállalkozások 345 millió eurónyi t két 
ruháztak be nálunk. (Sz4) 

Unkarilaisyritykset investoivat meillä 345 miljoonan 
euron arvosta. 

  

Románia uniós csatlakozása nyomán a román és 
magyar vállalatok közös projektekkel pályázhatnak 
az Európai Unió pénzügyi alapjaira. (Sz4) 

Romanian liityttyä EU:hun romanialaiset ja 
unkarilaiset yritykset voivat anoa yhteishankkeilleen 
rahaa Euroopan unionin rahastoista. 

  

A román–magyar vegyes vállalatok száma eléri a 6 
ezret Romániában, és Magyarország a 13. 
legnagyobb befektet . (Sz4) 

Romanialais-unkarilaisia yrityksiä on Romaniassa 
yli 6 000, ja Unkari on 13. suurin sijoittaja. 

  

Megnövekedett a román–magyar kereskedelem 
(Sz4) 

Romanian ja Unkarin kauppa kasvoi. 
  

Az import oroszlánrészét az osztrák Wienerberger 
magyar részlege szállította. (Sz13) 

Leijonanosan tuonnista toi itävaltalaisen 
Wienerbergerin unkarilaisosasto. 

  

MUUT    
udmurtti 5    

 
. (U4) 

Niin siellä pienessä udmurttikylässä kasvanut tyttö 
aloitti elämän suuren suuressa kaupungissa. 

  

 
 

. (U11) 

Baškiriassa Burain piirissä Altaun kylässä syntynyt 
ja udmurttimaalle juurtunut Ulfat Badretdinov on 
kulkenut puolen vuosisadan mittaisen tien. 

  

 « »  
, ,  

,  
,  

, , , 
. (U5) 

Liityttyäni udmurttinuorten Šundy-yhdistykseen 
tajusin aidon udmurttiolemukseni ja juureni ja loin 
ja vahvistin oikein hyviä suhteita Permissä asuvien 
udmurttien sekä Mari Elissä, Mordvassa, 
Jekaterinburgissa ja Virossa asuvien kanssa. 

  

 
 ö . (U17) 

Aiomme piirtää tietokoneella udmurttilaishenkisiä 
kuvia. 

  

, 28 
 « !» . (U17) 

Kuljimme monissa udmurttipiirikunnissa, 28 
paikkakunnalla oli kirjoitettu ”S novym godom”. 

  

unkari 1    

A Passamezzo tánc-, illetve zeneleírásra utal és 
több, 16. századi kéziratban is megemlítik, nemcsak 
magyar vonatkozásban. (Sz9) 

Passamezzo viittaa tanssin tai musiikin kuvaukseen 
ja se mainitaan useassa 1500-luvun 
käsikirjoituksessa eikä ainoastaan unkarilaisissa 
yhteyksissä. 
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udmurt / magyar substantiivina 

udmurtti 19  
. (U16) Heistä vain kaksi on udmurtteja. 

, ,  
 

 ö ,  
). (U17) 

Ajattelen, että kielemme ja kulttuurimme 
edistämiseksi on samaan aikaan työskenneltävä sen 
maineen kasvattamiseksi (ei vain udmurttien, vaan 
myös muiden kansojen keskuudessa).  

 
? (U17) 

Mutta miksi udmurteilta kesti niin kauan lähteä 
internettiin? 

 - ,  -  
. (U17) 

Tavoite on, ettei ihminen, oli sitten venäläinen tai 
udmurtti, halua lähteä täältä levyn löydettyäänkään. 

, :  
, ? (U21) 

Ehkä silloin ensi kertaa tuli mieleeni: mikä meille 
udmurteille ei riitä?  

 
. 

(U23) 

Emme osaa vielä nostaa meidän udmurttien taitoja 
arvoonsa.  

 (U24) Udmurtti hoitaa saksalaisia 
,  

. (U26) 
Hän oli perheessään puhunut venäjää, mutta täällä 
hänestä tuli udmurtti. 

 
. (U26) 

Heidän tultuaan Uzej-Tukljaan heistä tuli sujuvasti 
udmurtteja. 

,  
, . (U17) 

Sitten jos teet vielä videon, sen ostaa ilomielin niin 
venäläinen kuin udmurttikin. 

, , 
. (U23) 

Meillä Ižissä asuvilla udmurteilla on syytä huoleen. 

 
. (U23) 

Mutta Debesin elvyttivät Igran piiristä Badzym 
Purgasta tulleet udmurtit. 

, , 
, « »  (  

)  
. (U15) 

He olivat minusta niin mielenkiintoisia, luulen että 
sekin auttoi tuntemaan paremmin ”benien” 
(pohjoisten udmurttien) puhetta. 

:  
 

. (U17) 

Baškiirilaisten udmurttien luo tullessani näin: 
muutamien elämäniloisten pieni puhelin soittaa 
udmurttilaista sävelmää. 

 
, 

 
,  

,  – 
. (U17) 

Siitä keskustelemme kansallisuusasiain ministeriön 
viestintä-, analyysi- ja oikeusasioiden osaston 
johtajan, historiatieteiden kandidaatin, kaupungissa 
kasvaneen nuoren udmurtin, Pavel Orlovin kanssa.  
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»  
 ö . (U17) 

Ei tarvita rahaakaan, jotta ”Rautatyttö” saataisiin 
puhumaan udmurttia.  

: « , ,  
?» (U19) 

Puhuttelen udmurtiksi: No, täti, mikä sinua 
huolestuttaa? 

? (U17) Mutta missä on udmurtti (udmurtin kieli)? 

,  
, … (U17) 

Maassamme on hyvin helppo löytää arabilaisia ja 
afrikkalaisia lauluja sisältäviä levyjä, mutta 
udmurttilaisia… 

unkari 6  
Sokkal többen gondolják azonban úgy, hogy a 
Romániában él  magyaroknak Magyarországra 
kellene költözniük: honfitársaink 11%-a, illetve 
11,9%-a osztja ezt a véleményt, er sebb, illetve 
gyengébb meggy déssel. (Sz6) 

Sitä vastoin paljon useammat ovat sitä mieltä, että 
Romaniassa asuvien unkarilaisten tulisi muuttaa 
Unkariin: 11 % maanmiehistämme edustaa vahvasti 
tätä näkemystä, 11,9 % jossain määrin. 

Mi Magyarországról a továbbiakban is minden 
támogatást biztosítunk ahhoz, hogy a határon túli 
magyarokat emberként, egyenl  partnerként kezeljék 
otthonukban. (Sz8) 

Me takaamme Unkarista jatkossakin kaiken tuen sille, 
että ulkounkarilaisia kohdeltaisiin heidän kodissaan 
ihmisinä ja tasavertaisina kumppaneina. 

A spiderek, magyarul pókok, rendszeresen és 
szisztematikusan keresik fel a weboldalakat, ahol 
fogalmakat és linkeket keresnek. (Sz5) 

Spiderit eli unkariksi hämähäkit käyvät säännöllisesti 
ja systemaattisesti internetsivuilla ja etsivät sieltä 
käsitteitä ja linkkejä. 

Ami a magyarok megítélését illeti, a román 
közvélemény inkább civilizáltaknak, 
szorgalmasaknak tartja ket, de bizonyos esetekben 
egoistáknak, arrogánsaknak, ellenségesnek 
jellemeznek minket. (Sz6) 

Mitä unkarilaisia koskevaan mielipiteeseen tulee, 
romanialaiset pitävät heitä tavallisesti sivistyneinä ja 
ahkerina, mutta tietyissä tapauksissa he luonnehtivat 
meitä itsekkäiksi, koppaviksi ja vihamielisiksi. 

A magyar – szúrópróbaként – ki is nyittatta velem a 
„pöttyös" koffert. (Sz11) 

Unkarilainen pani minut pistokokeenomaisesti 
avaamaan “pilkullisen” matkalaukkuni.  

– Nagyon jó íze van! – mondta elismer en, még 
miel tt megtudta volna, hogy magyar vagyok. 
(Sz15) 

Se on todella hyvää, hän sanoi arvostavasti jo ennen 
kuin sai tietää minun olevan unkarilainen. 
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Liite 3: Magyar összefoglaló 

Az identitás nehezen meghatározható fogalom. Az identitás sok különböz  tényez l 

épül fel, többek között szoros kapcsolatban áll a nyelvvel. A nyelven keresztül 

fejezhetjük ki és a nyelven keresztül konstruálhatjuk az identitásunkat. E dolgozatom 

célja, hogy kiderítsem, hogyan hozzák létre és hogyan fejezik ki az erdélyi magyar, 

illetve az udmurt identitást a kisebbségi újságírók a cikkeikben. 

Dolgozatomban a szövegelemzés több módszerét alkalmaztam. A szövegelemzés 

eredményeit igyekeztem beilleszteni a nyelvszociológiai háttérbe és ezzel 

megmagyarázni, hogy bizonyos elemek miért találhatók a szövegekben. Anyagom 143 

újságcikkb l áll, amelyek 2007 januárjában és februárjában jelentek meg a Szabadság 

cím  erdélyi magyar napilapban és az udmurt nyelv  Udmurt dunnye cím  újságban.  

Az újságcikkekben a magyar és udmurt etnonimákat tartalmazó mondatokat 

kerestem meg. Ezek szolgáltak alapjául egy kvantitatív elemzésnek, amelynek 

eredménye azt mutatja, hogy az udmurt szó jóval gyakrabban fordul el  az Udmurt 

dunnye hasábjain, mint a magyar a Szabadságéin. Bár a kvantitatív elemzés magában is 

érdekes eredményeket hozott, egyedül nem elegend  egy ilyen sokréteg  téma 

kutatására. Ezért az anyagot még két másik módszerrel is feldolgoztam: 

kollokációelemzéssel és értelmez  szövegelemzéssel. Megkerestem az etnonimák 

min sít  jelz it és az etnonimák által jelzett szavakat. Ezután tematikus csoportokba 

rendeztem ket. Az udmurt szóval kapcsolatban legtöbbször a nyelvhez f  

fogalmakat említettek a szövegekben. Ezt úgy értelmezem, hogy a nyelv jelent s 

szerepet játszik az udmurtság, udmurt lét kialakításában. A magyar eredmények nem 

ilyen egyértelm ek, de aktív társadalmi orientáltságra utalnak: a magyar szóval 

többnyire oktatással, politikával kapcsolatos témáknál találkozhatunk.  

E két jelenség részletesebb megvizsgálásához értelmez  szövegelemzésre volt 

szükségem. Az elemzés azt mutatja, hogy az udmurt újságra egyfajta pozitív nyelvi 

stratégia jellemz : gyakran számol be az udmurt nyelv fejl désér l és a nyelv értékét 

hangsúlyozza – sokszor érzelmekkel dúsított hangvételben. A magyar újság viszonylag 
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kevés figyelmet fordít a nyelvre. Általában csak nyelvi problémák esetén említi meg a 

magyar nyelvet. A szociolingvisztikai háttérinformáció alapján ezt úgy magyarázom, 

hogy a magyar nyelv, annak ellenére hogy teret veszít Erdélyben, mégis stabilabb 

állapotban van és nagyobb biztonságot élvez, mint az udmurt, így az udmurt újsághoz 

hasonló nyelvi stratégiát bizonyára nem érzik szükségesnek. A magyarokat nem kell 

meggy zni arról, hogy a nyelvük ugyanolyan kifejez képességgel rendelkezik mint a 

többség nyelve. A magyarokat nem kell meggy zni arról, hogy nyelvük ugyanolyan 

kifejez képességgel rendelkezik, mint a többség nyelve. A nyelvi tudatosság erdélyi 

viszonylatban f leg Magyarország közelségével és a magyar kisebbség korábbi többségi 

szerepével magyarázható.  

A szociolingvisztikai kutatások szerint mindkét kisebbségi nyelv helyzete 

kedvez tlen fordulatot vett, de az udmurt helyzete a rosszabb. Ennek ellenére a nyelvi 

jogokat illet  kritikát csak a Szabadságban észlelhetünk, az Udmurt dunnyéban nem. 

Ezt is a történeti hagyományokkal magyaráznám: az udmurtoknak – történelmi 

helyzetüknél fogva – nyelvük hivatalos érintkezésben történ  használata idegen, így azt 

kevésbé várják el és kevésbé tudják követelni. Egy másik lehetséges magyarázat 

politikai temészet : az egyetlen udmurt nyelv  napilap, az Udmurt dunnye tulajdonosa 

és kiadója az Udmurt Köztársaság, a kritikus hang talán ezért hiányzik. 

A témával kapcsolatos további kutatásoknál a szövegelemzés eredményeit 

els sorban interjúkkal és felmérésekkel lenne érdemes kib víteni és összevetni: meg 

kellene vizsgálni, hogy mit érez az udmurt vagy a magyar beszél közösség 

szükségesnek ahhoz, hogy valakit udmurtnak vagy magyarnak tartson, vagyis hogy a 

beszél k szerint milyen elemekb l áll az identitásuk. A válaszokat pedig érdemes lenne 

összevetni a szövegelemzés eredményeivel. 




