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A Dolomitok ladiniai
Baí áháq eZé Vi harmadik számának ké t r.]ikké ben is szó
esett röViden a dé ]tiroli /adin né pcsoportról. Vajon kiket

A

takar ez, az els ráné zé sre- a latinokra emlé keztet
né pné v? HoI é lnek, s mjvel foglalkoznak? zik-e mé g
nyelvüket, vagy beleolvadtak a nagy né pek tengeré be?

-

Ladin, Valóiában enné l nagyobb a különbRáadáSul ú gy a latinnak, mint a
váltoladinnak számos, té rben é s id ben elkülönül
zata volt, illetve van. A Római Birodalom területé n
használt ]atin nyelvjárások keveledtek az illet né pessé g saját nyelvé nek helyi változatával, í gy alakultak ki
az ú jlatin nyelvek: a francia, az olasz, a provanszál é s a
többi, Ne felejtsük e1, hogy akkoriban mé g csak a latinnak vo]t í rott Változata (s aZ sem volt teljesen egysé ges), tehát minden kapcsolat nt1elviárási szinten zajlott! A rómaiak Kr,e, l5-ben hódí tották meg a RaetiCae (Raetia) né ven ismert alpesi területet, a retusok
lakóhelyé t, A rcrüsok eredetileg egy, a keltával rokon
nyelvet beszé lhettek, melynek emlé ké tma már csak
né hány nyeivi elem rzi, A vulgáris latin é s a retus
nyelv keveredé sé b ] született meg a mai ré toromón,
Iadin é s í riuli né ven ismert nyelvek se. Ez az etnikailag
egysé ges terület el ször a né pvándorlások hatására
kezdett fokozatosan kisebb ré szekre szabdalódni.
É szakról né met, ke]etr l szláv nyelv lakosság vágott
bele é ket, dé l felé pedig az é szak-olasz nyeivjárások
szabtak neki határt,
Latin

sé g a ké t nyelv köZött.

A

ladinokl ma É szak-Olaszországban, Bolzano,

Trentino é S Belluno megyé kben é ]nek, öt folyóVö]gy

menté n, átlagosan l200 mé teres magasságban, Lakóterületüket maguk közt Ladjniának nevezik, Lé tszámukat összesen 30-3) ezerre teszik, Korábban mez gazdálkodásbó], ma már gyakorlatilag teljes egé szé ben
az idegenforgalomból é lnek; a turistáknak é pí tenek
szállodákat, sí felvonókat, nekik adják el faszobraikat.
A gyönyör
folyóvölgyekbe egyre több jdegen költözik
a világ minden tá|áról, s ez megbontja a ]adinok utolSó köZpont]ainak etnikai egysé gé t is, Egyé bké ntis
szé ttagolják ket a hegyek é s a közigazgatási határok.
Ennek ellensú lyozásár a egyre tudatosabban gyekeznek egymással a földrajz1 é s politikai határokon átí vel kapcsoJatokat fenntartani, Egyetlen hetilapjuk pé ldául, a La IJsc di Ladins a Gardena völgyé ben jelenik
meg, de cikkei három nyelvjárásban í ródnak. Az ú jságot mind az öt völgyben, s t, a távolabb é l diaszpó,
rában is terjesztik,
Mindhárom megyé ben más-más módon kezelik a
ladinok ügyé t, Általánosságban elmondható, hogy a
Dé l-Tirol-Trentino autonóm körzethez tartozóknak
van a ]egjobb dolguk: Csak itt ismerik el ket ugyanis
önálló né pcsoportké nt. A Bolzano megyei ké t folyóvölgyben (cadertal,^r'al Badia é s Grödnerta]/Va]
Gardena) é l az el nem vándorolt ladinoknak iöbb,
mint fe]e (l8 ezer f ), s ú gy jogilag, mint kultuí álisan
partneí nek tekintik ket, Ha pé ldául az oktatáson keresztül né zzük, akkor itt a következ k iellemz ek, a
ladin gyerekek csak óvodáskorukban használják te]ies
joggal anyanyelvüket, de már itt iS tanulnak olasz é s
né met dalokat, játé kokat. Iskolába
i

kerülve fokozatosan (egy-ké t é v
alatt) átté Inek a né metre é s az
olaszra (Dé l-Tirol ké t hivata]os
nyelve), A ladini csak akkor használja taní tójuk. ha valamit el akar
nekik magyarázni, amit se olaszul,
se né metül nem é rtenek meg, Ráadásul egyik hé ten o]aszul, a má-

sik hé ten né metül tanulnak, s

a

ladinnak csak heti ké t Szakóí a lut.
A Trentino megyé hez tartozó FaSSa
völgyé ben hasonló a helyzet, ké t-

Ahogy á területet l92?-27-ben felosztották

nyelv ek az iskolák (o]asz-ladin ),
itt nem kell né metü] tanu]niuk,
Belluno megyé ben (AmpeZZo é s
Buchenstein/Livina]]ong völgyé ben} azonban legfeliebb mint idegennyelv-óra kerül el a ladin, Ebben a megyé ben gyakorlatilag
semmilyen kollektí v ioguk sincs,
Az olaszok máig csak nyelvjárásuknak tekintik a ladint, akárcsak a
friuljt,
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Miután a terüiet aZ els világháború után (l919)

aZ

o]aszokhoz került, egyik els dolguk volt az anyanyelv
oktatásának betiltása ( l921 ), majd a köZigazgatási határok meghú zásával megszüntetni a ladinok egysé gé t
(1923), A fasizmus az elnyomás é s a hallgatás id szaka Volt, l939-ben mintegy ké tezer ladin ké nyszerült
áttelepülni Dé l-Tirolból Ausztriába, l948-tói fokozatosan egyre nagyobb vé delmet kaptak, de csak az 1972eS autonómiarendelet stabilizá]ta helyzetüket, Bolzano-Trentinoban is ké s bbi fe|lemé ny az anyanyelvhasználati iog, A ladinok szerint ügyük egyben Dé l-Ti-

Iol né met nyelv lakosságának ügye is, s a Dé I-Tiroli
Nfupárt hagyományos politikáiát támoeatják, A politikában egyé bké ntmé g aZ oktatásnál is hátrányosabb

heJyzetben Vannak: csupán Bolzanoban van egg ké pvisel iú k a megyei é s a körzeti tanácsban,
Szerencsé re nagyon feilett körükben a civi] szerve,
z dé s hagyománya, ez a legnehezebb id szakokban is
er t adott a tú lé lé shez,Az els , mjnden ladin völgyet
tömörí t
egyesületet 1905-ben hozták ]é tre lnnsbruckban (mé g az egysé ges Tirol polgáraiké nt) Uí i!n
Ladina né ven. Azóta sok esetben adtak hangot jogaiknak, pé ldául l94ó,ban egy hegycsú cs alatt összegy l,

ve követe]té k FaSSa, Buchenstein é s Ampezzo Bolzanoval ú jraegyesí té sé t,Mindhiába,
A második világháború után ú jra indult könyvkiadá,
suk, számos folyóilatuk, hetilapiuk jelent meg egysé gesí tett í í ásmóddal, Vannak kultú rháZaik, s megalkották saját (ví zszintes sávozású , ké k-fehé r-zöld) zászlóiukat is. Mindez nagy eJ relé pé s; identitásuk meger södé sé nek jele. A dolgok azonban nem csak Iajtuk
mú lnak, hanem a többsé gi társadalom ,,zöld ;elzé se_
in" is. Ladinul naponta összesen egy óra rádió- é s öt
peí c té vé m sortsugároznak Bolzanoból, ezen kí vül
fog|ák a svájci ré toromán rádió- é s té Vé adást, Ugyanakkor tobb tucat csatornán szünet né lkül ömlenek a
né met, az olasz é s az angol nyeIv m sorok,
A ladinok osztoznak Európa kis 1é lekszámú né pcsoportjainak sorsában - etnikai lé tüké rt nap mint nap
küzdelmet kell fol1tatniuk,
iacsev nikolai
JEGYZET

|E|é ggé általános, hogy mind a ré torománt, mind a ladint
az egé sz nyelvcsoport áffogó megnevezé sé re haszná|iák. É n

itt mind a hármat (ré toromán, ladin, frlült) külón elnevezé ssel
llletem.

Tettarí antl Bé la raiza
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