
Nyelvi hírek a világból
22001144//33 (június) – kivonat !!

Folytatódott az „Európai sokkulturájúság tanítása”

A Nyelvi hírek előző (2014/2) száma hírt adott arról, hogy eszpe-
rantó irányultságú szervezetek négy országból

- Interkulturális Oktatás Központja (Lengyelország, Nowy Sącz);
- Edukado.net (Hollandia, Hága);
- a Német Eszperantó Szövetség művelődési és kulturális fiókintéz-

ménye (Németország, Herzberg am Harz);
- Kulturális Eszperantó Szövetség (KEA; Magyarország, Budapest)

résztvevői az Európai sokkultúrájúság tanítása Gruntwig-
projektnek, melyet az Európai Unió finanszíroz, és amelynek fő célja
a résztvevő országok sokirányú kultúrájának – folklór, hagyomá-
nyos szokások, történelem, kultúra stb. – egymásnak történő be-
mutatása. A projekt első rendezvényét a lengyelországi Nowi Sącz
városban tartották meg nagy sikerrel 2014. január 18-20 között.

A projekt résztvevőinek újabb találkozója Hollandiában volt az
Edukado.net szervezésében. A szeminárium (találkozó) fő témáját a
Frízföld és a fríz kultúra képezte. A találkozó programját Kováts
Katalin és Sylvian Lelarge készítette elő. A 2014. május 22-e és 25-
e között megtartott találkozón a négy csoportból 60 fő vett részt,
de csatlakozott hozzájuk mexikói, spanyol és svéd eszperantista is.

A lengyel és a magyar csoport az első két napon Amszterdammal és
Hágával ismerkedett, ezt követően indultak Frízföldre, ott találkoz-
tak a német csoporttal.
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A fríz program fő vendéglátója az eszperantó rendezvények kedvelt
fríz-eszperantó popzenei együttese, a Kajto volt. Tagjai mutatták be
Sneek, Hidenloopen és Leeuwarden nevezetességeit. Ez utóbbi vá-
rosban a látogatók utcai ünnepségen is részt vettek.

Sneek város szállodájában a De Ljouwerter Skotsploech népitánc
együttes mutatta be programját és adott ismertetést szokásokról és
viseletekről. A következő napon a Kajto és a másik ismert popzenei
együttes, a Kapriol’ tagjai vezették a szemináriumot, zenei kíséret-
tel.

A Kapriol’ a Frízföldről és a fríz nyelvről tartott előadást, a Kajto a
Frízföld és kultúrájának (sport, állatok, étkezési szokások, italok)
sajátosságait mutatta be.

A gazdag és élményekkel teli találkozóról film is fog készülni.

A Grundtwig-projekt következő állomása Magyarország lesz 2014.
szeptemberében. Témája: a Bor (szőlőtermelés, borkészítés).

Forrás:http://edukado.net/novajhoj?id=460

http://edukado.net/novajhoj/montri?id=461
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A hírhez kapcsolódva:

Frízföld (hollandul Friesland, fríz nyelven
Fryslân) Hollandia északnyugati tartománya
együtt a Fríz-szigetekkel. Fővárosa Leeuwarden.

A frízek Nyugat-Európában több mint kétezer éve élnek, korábban a
jelenleginél nagyobb területen. A fríz népnek változatlan jellemzője
az identitásának megőrzésére való törekvés amellett, hogy jól
együttműködnek a hollandokkal. (Bizonyára a függetlenség tiszte-
letének volt köszönhető, hogy Frízföld volt az első ország, amely
1782. február 26-án elismerte az Amerikai Egyesült Államok füg-
getlenségét Nagy-Britanniától.)

„A tartományban a két legjelentősebb nyelv a holland és a fríz.
A Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartájá-
nak megfelelően a frízt is elismerik hivatalos nyelvként, használ-
ják kormányzati szinten, a közigazgatásban, az oktatásban és
a médiában.
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Kollumerpompban és Stellingwervenben egy alsószász nyelvjá-
rást használnak, amit az említett karta alapján szintén elismer-
nek regionális nyelvnek. Egyes városokban nem frízül, hanem az
ún. stadsfries (városi fríz) nyelven beszélnek, ami valójában egy
holland nyelvjárás erős fríz hatással. Bizonyos helységek egészen
sajátos dialektussal büszkélkedhetnek.

A fríz nyelv hivatalos volta miatt szinte minden településnek van
egy holland és egy fríz hivatalos neve. A tartományban gyakorla-
tilag minden helységnév- és utcanévtábla, a középületek feliratai
kétnyelvűek.

Az általános iskolákban kötelező a fríz nyelv oktatása, de a többi
órákat hollandul tartják. Saját rádió- és televízióadásuk (Omrop
Fryslân) is van számos helyi fríz nyelvű újság mellett. Egyik leg-
ismertebb ma élő drámaírójuk, festőművészük és zenészük Gerrit
Breteler . Drámai és zenei művei, kizárólag frízül, egyre népsze-
rűbbek.

Bár a lakosság nagy része beszél frízül, írni-olvasni csak jóval
kevesebben tudnak az anyanyelvünkön.”

„Frízföld kifejezetten mezőgazdasági jelleggel bír, jelentős
a marhatartás és az ehhez kapcsolódó tejgazdaság. A tájhoz
hozzátartoznak a fekete-fehér tehenek, csakúgy, mint a híres fe-
kete fríz lovak. A másik nagy bevételi forrás a turizmus, főleg a
délnyugati tavakhoz és a Watt-tengeri szigetekre várják a
vízisportok kedvelőit.”

http://hu.wikipedia.org/wiki/Frízföld

Sneek városról:

„A fríz tóvidék központja,

egyben a vízi sportok cent-

ruma Sneek.  A 33 ezer la-

kost számláló városban talál-

koznak ugyanis a tavakat

összekötő csatornák. A város

műemlék-büszkesége a

Waterpoort, a Vízikapu,

amely 1613-ban került az

egyik csatorna fölé, hogy két
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tornya között ellenőrizhető legyen a város vízi bejárata. A

Stadhuis 1760-ból való, ezért borítja bájos rokokó dísz. Különö-

sen a kapubejárat feletti rész díszes. A városban található a Fríz

Hajózási Múzeum, ahol kicsinyített hajómodellek és tengeri tér-

képek emlékeztetnek arra, hogy évszázadokon át fríz tengeré-

szek is bejárták a világtengereket.

Sneek és Leuuwarden között félúton egy kis falu, Wieuwerd pro-

testáns templomának kriptájáról híres. Itt fekszik ugyanis üveg-

koporsóban négy 17. században élt és elhunyt polgár, akik – a

földből feltörő gázoknak köszönhetően – teljesen épen konzer-

válódtak.”

http://www.hollandia.co/tartomany/friesland

Leeuwarden városról:

„Leeuwardent, a frízek nyelvén Ljouwert, közel 100 ezren lakják.
Már település volt itt a 10. században is, 1190-ben már városfa-
lak veszik körül. A 13. században még víz hömpölygött a város
alatt, az eliszaposodás azonban itt is kezdetét vette. A 16. szá-
zadban Leeuwarden Friesland és Groningen kormányzójának a
székhelye lett. Vilmos Lajos, Nassau grófja népszerűvé vált, a frí-
zek „Us Heit”, azaz „Apánk” néven emlegették.

[…]

Fontos még megemlíteni a Fríz Múzeumot, amely a fríz földre vo-
natkozó történelmi és művészeti emlékek legteljesebb gyűjtemé-
nye. A házat 1781-ben építették. A múzeum bemutatja a büszke
nép őstörténetét: Tacitus írásaiból hallunk először a frízekről. A
népvándorlás korában már a frankokkal csatáznak. Bonifác angol
pap, vagy más néven Winfried kezdi el téríteni a frízeket, ő
Germánia apostola, később Mainz érseke lesz, de ezen a földön
lesz gyilkosság áldozata is. Az utrechti püspök, Willibrord fejezi
be a keresztény hitre térítését a frízeknek.

A múzeum régészeti leletei ezt a korszakot eleveníti fel, majd a
középkori fejlődést követően a 16-18. századi ezüst- és arany-
művesség gyönyörű darabjait mutatja be. A képtár igazi kincse
Rembrandtnak egy Saskiát megörökítő festménye. Saskia van
Uylenburg egyébként fríz származású volt, esküvőjüket is egy
észak fríz faluban, Saint Anna Parochie-ben tartották.  A múze-
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umban találhatunk még fríz népviseleti és népművészeti tárgya-
kat is, amelyek közül kiemelkednek az ötvösművészeti darabok.
Különösen a doktor Popta kincsének nevezett gyűjtemény a hí-
res. Hasonlóan népszerű a Hindeloopen-szoba: a 17. századi
bútorok láthatóak a bölcsőtől a tölgyfa-szekrényekig.

A múzeummal szemben található levéltárban és könyvtárban, a
Kanselarij reneszánsz épületében még többet meg lehet tudni a
frízek múltjáról. Az épület 1566 és 1571 között épült, először
bíróságként funkcionált. Ma több mint 200 ezer kötet és hozzá-
vetőlegesen 2000 kéziratot és térképet tanulmányozhatunk e fa-
lakon belül.”

Még néhány érdekesség:

„Ma a vízi sport kedvelőinek paradicsoma ez a hely, van itt lehe-
tőség evezésre, vízisíre, motorcsónakozásra, vitorlázásra: a sok
tó vize rengeteg lehetőséget kínál az ide látogató sportember-
nek. A hollandok szívesen töltik itt szabadságukat, s a németek-
nek is kedvelt üdülőhelye ez.

Sajátos helyi sportokat is találunk itt, például a Wadlopent. Ekkor
apálykor átgyalogolnak a vizes földön a tengerpart közelében
található szigetek egyikére. A csatornát rúddal átugrani szintén
fríz testedzés. Winsumban rendeznek ilyenfajta ugróbajnokságot.
Télen korcsolyázni lehet a befagyott tengeren vagy a csatornák
jegén, hiszen a csatornák adta természetes jégpályákon akár
200 kilométert is le lehet korcsolyázni egyhuzamban.

A frízek büszkék hírességeikre. Például Pieter Stuyvesantra, a ci-
garetta-fajta névadójára, aki New York (az akkori Új Amszter-
dam), első kormányzója volt.  Margaretha Geertrudia Zelle, a
híres kémnő is fríz volt, ismertebb nevén Mata Hari.”

http://www.hollandia.co/tartomany/friesland

A Nyelvi hírek a világból teljes száma az interneten olvasható:

http://vilagnyelv.hexaco.hu/HIREK.htm

A Nyelvi híreket összeállította: Gados László

oreg.gados@t-online.hu


