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Kódváltás- és attitűdvizsgálat nyelvjárási hátterű
tanulók körében
BODA ANNAMÁRIA
Bevezetés
Az emberek számos dologban különböznek, többek között a nyelvhasználatukban is.
Ezek a különbségek nyelvünk változatosságából erednek, hiszen minden nyelv különböző változatokban él, amelyek a beszélők társadalmi és területi sokféleségének eredményei. A nyelv területi változatai, a nyelvjárások egyenértékűek a sztenderdizált változattal, a köznyelvvel, funkciójuk és szerepük azonban eltér tőle.
Egy-egy nyelvjárás ismerete nemcsak hátrányt, hanem előnyt is jelent használójának, hiszen identitásjelölő és -erősítő funkciójával közösségépítő szerepe van; segíthet
az archaizmusok, a népi eredetű szövegek megértésében; sőt akár az anyanyelvi nevelés során is a segítségünkre lehet. A nyelvjáráshoz kapcsolódó pozitív attitűd kialakításában nagy szerepe van az iskolának, különösen az anyanyelvi nevelésnek. Ahhoz,
hogy a diákok jól tudják használni anyanyelvüket, fontos a megfelelő attitűd kialakítása a nyelv különböző változataival szemben. Fontos megismertetnünk a gyerekekkel a
nyelvváltozatok szerepét és funkcióit, valamint meg kell érteniük ezek szükségszerűségét is (Kiss 2002; Antalné 2003).
A nyelvjárások és az anyanyelvi nevelés kapcsolatával leginkább azokon a nyelvterülteken foglakoztak, ahol olyannyira jelentős az egyes nyelvváltozatok közötti különbség, hogy az akár a megértést is akadályozhatja. Ezeken a terülteken korán felismerték, hogy az iskolai nevelésnek fontos feladata a változatok közötti különbség megismertetése és megtanítása, valamint egy olyan közvetítő nyelvváltozat elsajátíttatása
(ez leggyakrabban a köznyelv), amely lehetővé teszi a különböző területek nyelvhasználóinak sikeres kommunikációját és érvényesülését.
Német nyelvterületen például viszonylag korán elkezdték vizsgálni a nyelvjárások
és az anyanyelvi nevelés kapcsolatát. 1977-től már oktatási segédkönyveket, füzeteket
jelentettek meg néhány helyi nyelvjárással kapcsolatban. Ez a kezdeményezés végül
egész kiadványsorozattá fejlődött (Dialekt/Hochsprache – kontrastiv. Sprachhefte für
den Deutschunterricht), amelynek minden kötete más-más nyelvjárási régióval foglalkozik. A füzetekben röviden tárgyalnak néhány elméleti-módszertani kérdést, majd
sorra veszik az adott régió nyelvjárási alapú nyelvi-nyelvtani anomáliáit. Végül javaslatokat közölnek, amelyek segítségével gyakoroltatni lehet ezek elkerülését a köznyelvi
kommunikációban (Kiss 2002; Szabó 2003).
Német nyelvterületen a nyelvjárások megítélése, a nyelvi attitűd is nagyban különbözik hazánkétól. Németországban a szakemberek felfogása és a közvélemény között
nincs számottevő különbség. Elfogadják, hogy ahogy a sztenderdnek, úgy a nyelvjárásoknak is megvan a maguk helye és szerepe. Egyik változatot sem tekintik rosszabbnak, sőt sok helyen – például Bajorországban – a beszélők nagy része büszkeséggel
használja a nyelvjárását. Vannak természetesen olyan néprészlegek is, amelyek nem
őrzik ilyen erősen nyelvjárásukat. Ide tartozik például a bajor-osztrák nyelvjárás Ausztriában, amely több kisebb egységre tagolható. Svájcban szintén erősen jellemző a
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nyelvjárásias beszéd. S ez nemcsak a vidéki lakosságra jellemző, hanem még a városi
értelmiségre is, amely szívesen használja saját városi nyelvjárását ismerősei körében. A
német tapasztalatokra az USA-ban is felhívták a figyelmet, mintaként szánva őket az
etnikai kisebbségek tanulóinak nyelvoktatásához (Kiss 1999; Szabó 2003; Einsiedler–
Götz–Hacker–Kahlert–W. Keck–Sandfuchs 2001).

A nyelvjárások megítélése hazánkban
Magyarországon szintén a múlt század második felétől hívták fel a figyelmet az anyanyelvi nevelés, a helyesírás és a nyelvjárások kapcsolatára (Guttmann 1995), ám csupán néhány ilyen témájú írás született ebben az időben (pl. Török 1958; Szabó 1977;
Szépe 1985; Zilahi 1984–85). Ez a hiány több tényezővel is magyarázható:
– a nyelvjárások társadalmi megítélése;
– az a didaktikai „koncepció”, amely szerint a nyelvjárások értéktelen, elavult nyelvhasználati formák, használatuk helytelen és kerülendő;
– a nyelvjárások közeli eltűnésének jóslata;
– a köznyelv és a nyelvjárások közti különbség elhanyagolható volta;
– a nyelvi központosítás. (Kiss 1999; 2000)
Ezek a tényezők pedig nagymértékben befolyásolták a nyelvjárásokkal szembeni
attitűdöt, illetve a köznyelvi normát. A nemzeti nyelv normáit a társadalmi megegyezés
alakítja ki, és a művelt beszélők nyelvhasználati szokásán alapul. Írott vagy íratlan
szabályokra épül, és segítségével könnyebben megfelelhetünk a társadalmi elvárásoknak (Tolcsvai 1996: 37–38). A társadalmilag elismert, tekintéllyel bíró nyelvváltozatot
nevezzük presztízsváltozatnak, és a társadalmilag megbélyegzettebbet stigmaváltozatnak. A beszélő a tapasztalatai, észleletei alapján egyfajta mintát követ, míg a hallgató a
korábbi tapasztalatai, mintaismeretei alapján bizonyos elvárásokkal rendelkezik a beszélővel szemben (Tolcsvai 1996: 39).
„Sok ember hiszi azt, hogy egyes nyelvek vagy változatok jobbak, mint mások, […]
egyes dialektusok kifejezőbbek, mások »fogyatékosak«” (Wardhaugh 2005: 294). Attól
függően, hogy a beszélő melyik változatot használja, vagy nyelvhasználata melyik szélsőséghez áll közelebb, a hallgató bizonyos ítéletet, véleményt fog alkotni nyelvhasználatáról, és azon keresztül róla. A nyelvi attitűd tehát az egyes emberek, embercsoportok
nyelvekkel, nyelvváltozatokkal, nyelvi jelenségekkel és elemekkel, valamint a konkrét
nyelvhasználattal szembeni beállítottságát, hozzájuk való viszonyát jelöli. Nem nyelvi
alapú, sokkal inkább társadalmi eredetű értékítélet. Valójában a nyelvi viselkedésre való
felkészültséget jelenti, az arra való hajlamot, hogy egy nyelvre, nyelvi jelenségre, elemre miként reagáljunk. Az egyént érő presztízshatások, az egyén ismeretei, hiedelmei,
műveltsége, környezetének szokásai, véleménye formálják. Ide tartoznak a nyelvi előítéletek és sztereotípiák is – akár ideálkép, akár „ellenségkép” formájában (Kiss 2002: 135;
Heltainé 2004: 94–95).
A nyelvet nem nyelvészként vizsgálók rendszerint úgy gondolják, hogy létezik a
nyelvnek egy ideális formája, amely a beszélőtől függetlenül létezik (1. ábra). Ha ettől
eltérünk, azt hibaként, helytelen nyelvhasználatként, esetleg nyelvjárási jelenségként
azonosítják. A nyelvhasználatot kizárólag a jó és rossz, a helyes és helytelen dichotómiája mentén értékelik (Domonkosi 2007: 141–142).
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1. ábra
A nyelv „népi” és „nyelvészeti” szemlélete

Ezek alapján kialakulnak bizonyos népi tévhitek, vélelmek, amelyek az egész beszélőközösség kultúrájának részévé válnak. A közösség tagjai ismerik őket, beszélnek
róluk, és hisznek bennük (Lanstyák 2007: 155–156).

Kettősnyelvűség és kódváltás
Napjainkban egyre csökken a nyelvjárások és a sztenderd közti különbség, tehát a
nyelvjárások egyre inkább közelednek a köznyelvhez (Kiss 1990). Ennek eredményeképpen több olyan területi nyelvváltozat jött létre, amelyek egyfajta átmenetet képeznek a nyelvjárás és a köznyelv között. Ezeket a változatokat nevezzük regionális köznyelveknek, amelyeket a beszélők sztenderd funkcióban használnak. Hiányoznak belőlük a legszembetűnőbb, legfeltűnőbb nyelvjárási jelenségek, ám a köznyelvi változatnál több táji elemet tartalmaznak.
A mai, nyelvjárási területeken élő fiatalok nagy része már nem csupán a nyelvjárást
ismeri és használja, hanem a köznyelvnek vagy a regionális köznyelvnek is birtokában
van. Mindkét változatot használják, de eltérő szituációkban, vagyis kettősnyelvűvé váltak. Nyelvhasználatukat jellemzi a kódváltás jelensége, azaz a beszédhelyzetnek megfelelően választanak a két változat közül (Kiss 1990). Az iskola feladata ennek a kettősnyelvűségnek (diglossziának) a kialakítása és fenntartása.
A regionális nyelvhasználatot több tényező is befolyásolja, például a nyelvhasználó
életkora, foglalkozása, iskolázottsága vagy annak a településnek a típusa, amelyben az
élete nagy részét töltötte. Kiss Jenő szerint a középnemzedék tagjai a leginkább normakövetőek, hiszen a társadalmi és karrierbeli érvényesülés szempontjából számukra a
legfontosabb a leginkább elfogadott nyelvváltozat, a sztenderd használata (Kiss 2001:
178–181). A fiatalabb és az idősebb generáció tagjai ezzel szemben sokkal gyakrabban
térnek el a sztenderd nyelvváltozattól, és többször használnak olyan alakokat, amelyek a
nyelvjárás vagy a regionális köznyelv részei.
Kiss Jenő azt is megállapítja, hogy a nagyvárosok nyelvhasználata kisebb mértékben
nyelvjárásias, mint a kisebb városoké, falvaké. Az utóbbiakban jóval gyakoribbak a
nyelvjárási elemek. A településtípussal összefügg a foglalkozás is, hiszen a mezőgazdaságban dolgozók nagy arányban élnek kisebb vagy nagyobb községekben. Német felmérések szerint a szellemi jellegű, az írásbeliséghez kötődő, valamint a vezető szerepkörű
foglalkozásokhoz kapcsolódik elsősorban a sztenderd nyelvismeret és nyelvhasználat
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(Kiss 2001: 185–190). Az iskolázottság is szorosan összefügg a foglalkozással. A magasabb iskolázottság többnyire sztenderdebb nyelvismeretet és nyelvhasználatot jelent,
hiszen az anyanyelvi nevelés köznyelven folyik, célja pedig a köznyelv elsajátíttatása
(Kiss 2001; Guttmann 1994). Minél inkább ki vagyunk téve tehát foglalkozásunk, iskolázottságunk, lakóhelyünk miatt a köznyelv hatásainak, annál inkább hat a köznyelv a
nyelvhasználatunkra (Kiss 2001).

A kutatás
Előzmények
2008-ban végeztem egy kutatást Pápán, a közép-dunántúli–kisalföldi nyelvjárási régióban (Boda 2011). A vizsgálat során általános iskolás és középiskolás diákok fogalmazásait elemeztem abból a szempontból, hogy a bennük található helyesírási hibák
mennyire magyarázhatóak a tanulók nyelvjárási hátterével. A kutatást több korosztályban és különböző iskolatípusokban végeztem el. Az eredmények alapján megállapítottam, hogy a nyelvjárási háttér hat a tanulók helyesírására, és legnagyobb hatással az
van a gyerekek helyesírására, amit nap mint nap hallanak, ami a regionális köznyelv
része; illetve amit ebből nem éreznek nyelvjárásinak, vagyis nem stigmatizált. A vizsgálat során három nyelvjárási jelenséget találtam, amelyek leginkább hatnak a tanulók
helyesírására: a felső nyelvállású magánhangzók megrövidülése, a hol kérdésre felelő
határozók -ba/-be raggal való ellátása, illetve az intervokális mássalhangzók megnyúlása. Kiss Jenő hasonló eredményeket kapott a nyugat-dunántúli nyelvjárási régióban
végzett kutatásaiban (Kiss 1989; 1999).

Cél, anyag, módszer, kísérleti személyek
A magyar nyelvterület nem csupán a nyelvváltozatok különbségei miatt sokszínű, hanem a nyelvjárások megítélésében is különböző lehet. 2012-ben készítettem egy kérdőíves felmérést két nyelvjárási területen, illetve Budapesten. A kérdőív a középiskolások
nyelvhasználatára és a nyelvjárásokkal szembeni attitűdjére kérdezett rá. 9 nyílt és 27
zárt végű kérdést tartalmazott, amelyeket papíralapon és internetes formában is ki lehetett tölteni.
Összesen 137 kérdőívet dolgoztam fel a kutatás során, ezeket 9–13. évfolyamos
középiskolás diákok töltötték ki. A diákok a közép-dunántúli–kisalföldi és a palóc
nyelvjárási régió egy-egy városában, illetve Budapesten járnak iskolába. A kérdőívet
kitöltők több mint fele (66%) faluban lakik, 22%-uk a fővárosban, 28%-uk pedig egyéb
városban él. A közép-dunántúli–kisalföldi régióban élők közül többségében városiak
töltötték ki a kérdőívet (68%), a palóc régióból a kérdőívet kitöltők többsége faluban él
(76%), míg a fővárosban tanulók nagy része Budapesten lakik.

Hipotézisek
A kutatás során első lépésként a kérdőívnek csupán egy kis részét dolgoztam fel. A
vizsgált kérdések a nyelvjárásnak az életkorral és a lakóhellyel való kapcsolatára vonatkoznak. Arra keresik a választ, hogy a kérdőívet kitöltők látnak-e kapcsolatot a
nyelvjárás és az azt beszélők életkora, valamint foglalkozása között.
1. Feltételezésem szerint a tanulók nagy része, lakóhelytől függetlenül, az idősebb
korú beszélőkhöz köti a nyelvjárási beszédmódot.
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2. A tanulók nagy része, lakóhelytől függetlenül, a kevés képzettséget igénylő foglalkozásúakhoz köti a nyelvjárási beszédmódot.

A vizsgált nyelvjárási területek jellemzői
A közép-dunántúli–kisalföldi nyelvjárási régió főbb jellemzői
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Zárt ë, nyílt ä, polifonémikus értékű ā, ē megléte.
Zárt í-zés.
Á utáni o-zás.
Szórványos hangsúlyos ö-zés.
A felső nyelvállású magánhangzók rövid ejtése.
Explozív gy/ty-zés.
Közepes vagy gyenge l-ezés.
Az intervokális mássalhangzó megnyúlása.
A főnévi igenév képzője: -nyi. (Juhász 2001: 271–272.)

A palóc nyelvjárási régió középső tömbjének főbb jellemzői
− Zárt ë, hosszú ē megléte.
− Az a fonéma helyett rövid illabiális å-t, az á helyett pedig hosszú labiális ā -t ejtenek.
− Az ly fonéma l + j hangkapcsolat helyén is.
− Az l pótlónyúlásos kiesése.
− A t, d, n, l palatalizált ejtése, elsősorban i előtt.
− „Családi” helyhatározóragok használata.
− A főnévi igenév képzője: -nyi. (Juhász 2001: 282–284.)

A kérdőív feldolgozása
A nyelvjárás az életkor és a foglalkozás viszonylatában
A Budapesten tanulók lakóhelyük beszélőit kivétel nélkül köznyelvi beszélőként határozták meg (2. ábra), ennek ellenére ketten válaszoltak a második kérdésre is: Ha
nyelvjárásban beszélnek a lakóhelyeden, milyen életkorúak használják a nyelvjárást?
A diákok egy része tehát valószínűleg nem a lakóhelye nyelvjárási beszélőit jellemezte,
ám a nyelvjárási beszélők életkorához kapcsolódó attitűd így is jól vizsgálható.

2. ábra
A kérdőív első kérdése
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A második kérdésre adott válaszok alapján elmondhatjuk, hogy a válaszadók többsége, lakóhelytől függetlenül, egyértelműen az 50 év feletti beszélőkhöz társítja a
nyelvjárási beszédmódot (a válaszadók 84%-a). A kérdőívet kitöltők 6%-a szerint a
nyelvjárást 25–30 éves kor feletti beszélők használják, 9%-uk pedig egyáltalán nem
köti korhoz ezt a beszédmódot (3. ábra).

3. ábra
A kérdőív második kérdése

A nyelvjárási beszédmód és a foglalkozás összefüggésében jóval eltérőbb válaszok
születtek az egyes régiókban. A Budapesten tanulók nagy része a szakmunkát végzőkkel (kocsiszerelők, házépítők, közmunkások) kapcsolta össze a nyelvjárást, a középdunántúli–kisalföldi régióban tanulók nem kötik foglalkozáshoz, a palóc régió válaszadói pedig nagyrészt a mezőgazdaságban dolgozókkal hozzák összefüggésbe a nyelvjárási beszédmódot (46%), de közel egyharmaduk (31%) szerint nem függ a foglalkozástól. Kisebb részük (23%) szintén a szakmunkát végzőkkel kapcsolta össze, a válaszadók nagy részénél azonban a nyugdíjas szerepelt válaszként, tehát foglalkozástól függetlenül, kizárólag az életkort érezték meghatározónak. Ez utóbbi válasz azonban nem
szerepel a foglalkozást és beszédmódot mutató statisztikában, mivel nem ismerjük a
válaszadás motivációját.
Összességében a kérdésre válaszolók 31,6%-a a szakmunkát végzőkhöz, ugyanenynyi (31,6%) a mezőgazdaságban dolgozókhoz köti a nyelvjárást, 5% az előbbi kategóriákba be nem sorolható foglalkozást jelölt meg, 31,6% pedig nem lát összefüggést a
foglalkozás és a nyelvjárási beszédmód között (4. ábra).
1.3 Ha nyelvjárásban beszélnek a
lakóhelyeden, írd le, hogy milyen
foglalkozásúak használják a nyelvjárást!

%

nem függ a
foglalkozástól
egyéb

100
50
0

mezőgazdaságb
an dolgozók

Nyelvjárási régió

4. ábra
A kérdőív harmadik kérdése
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Következtetések, további kutatási irányok
A felmérésben részt vevő tanulók döntő része az idősebb, 50 év feletti beszélőkhöz
kötötte a nyelvjárást. Ez a vélekedés lakóhelytől függetlenül megjelent a válaszokban.
A budapesti tanulók azonban a fiatalabb beszélőket is sokkal inkább tipikus nyelvjárási
beszélőnek tartották.
A válaszok alapján a kérdőívet kitöltő diákok nagy része lát összefüggést a nyelvjárást beszélő ember és annak foglalkozása között. Rendszerint a szakmunkát végző és a
mezőgazdaságban dolgozó beszélőkhöz kötik a nyelvjárási beszédmódot.
A későbbiekben mindenképpen számos eredménnyel szolgálhat a kérdőív összes
kérdésének feldolgozása és a válaszok összevetése. Érdemes lehet ezen kívül a kódváltás jelenségének további vizsgálata különböző beszédhelyzetekben. Emellett mindenképpen szükséges a tanárok nyelvjáráshoz fűződő attitűdjét, valamint a diákok nyelvjárási tudatosságát is alaposabban megvizsgálni.
A mai, nyelvjárást vagy regionális köznyelvet beszélő fiatalok egyre inkább kettősnyelvűvé válnak, így érdemes az általuk használt nyelvváltozatokat, ezek kapcsolatát, funkcióit,
valamint a kódváltás okait is megvizsgálni. A nyelvjárásokhoz fűződő attitűdök kutatásával
pedig megérthetjük kialakulásukat, és megfigyelhetjük esetleges változásukat is.
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Az operafordításban rejlő kihívások, különös tekintettel az
énekelhetőség kritériumaira
BOZSIK GYÖNGYVÉR
Az operák anyanyelvre történő fordításának igénye gyakorlatilag a műfaj megszületésével egyidejűleg jelentkezett, és bár bizonyos időszakokban ellentétes, inkább az eredeti nyelvű előadások színrevitelét preferáló tendenciák is mutatkoztak, az operafordítás a közönség megváltozott igényei alapján mind külföldön, mind pedig Magyarországon egyaránt újra egyre inkább teret nyer.
Egy opera fordítása mindig komoly kihívást jelent, bármi legyen is a célnyelvi szöveg rendeltetése, hiszen a fordítónak a szöveg mellett a zenére is tekintettel kell lennie.
A feladat összetettsége éneklésre szánt fordítás készítésekor a sokszorosára nő, hiszen
ebben az esetben még több korlátozó tényezővel kell a fordítónak megküzdenie.
Dolgozatomban ismert operák különböző magyar nyelvű, éneklésre szánt változatait vizsgálom abból a szempontból, hogy a fordító mennyire figyelt az énekelhetőség
kritériumaira, melyek többek között a következőket foglalják magukban: szótagszám,
ritmus, intonáció, hangsúly, megfelelő magán- és mássalhangzók, a dallamíveknek
megfelelő szövegstruktúra, a levegővételek helyét is beleértve. Lévén, hogy számos
darabnál több változat is rendelkezésünkre áll, megfigyelhető, hogyan is változott az
operafordítás módszere, a szöveg és a zene viszonya, valamint miként alakult ki a ’zene érinthetetlenségére’ vonatkozó szemlélet a magyar szakemberek körében.
Az ismertetett szövegváltozatokat a fordítói szempontok mellett énekesi szemmel is
bemutatom, hogy ily módon a fent említett énekelhetőségi szempontok vizsgálatával
pontos képet alkothassunk a fordítás ezen kevéssé ismert területének magyarországi
alakulásáról.

Bevezetés
Változzon bármennyire is a zenei divat, az operának mindig kiemelt helye van a zenei
műfajok körében – még akkor is, ha időről-időre szembe kell néznie azzal a ténnyel,
hogy frissítés, modernizálás, vagy esetleg valamilyen ötletes újítás hiányában elmaradozik közönsége. Magyarországon – csakúgy, mint a világ egyéb nagyvárosaiban – sajnos
ismert a fent felvázolt jelenség, és a közönség számos olyan próbálkozással szembesül,
ami arra hivatott, hogy megismertesse, megszerettesse ezt a műfajt a fiatal közönséggel.
Bár a modern, gyakran meglepő, lenyűgöző látványvilágot vagy éppen megdöbbentő
szimbólumrendszert felvonultató rendezések hoztak némi új színt a magyar opera talán
kissé poros világába, a nyelvi megformáltság – akár felirat, akár énekelhető szöveg
formájában – ugyancsak fontos szempont lehet a mellette vagy ellene kérdés megválaszolásában. Igaz ugyan, hogy e tekintetben is történtek előrelépések, úgy vélem, van
még tennivaló a zenei fordítás, ezen belül az operafordítás terén, melynek főbb kihívásaira, buktatóira, de egyben szépségére is rá kíván mutatni jelen dolgozat.

Mi az opera?
Az opera „kifejezés tulajdonképpen az „opera in musica”, azaz „zenés mű” rövidítése”
(Várnai 1975:336), de, ha egy másik értelmezését nézzük, akkor talán sokkal jobban
felsejlik a műfaj valódi énje: „munka, vállalkozás, ahol a „vállalkozás” több művészeti
ág kombinációját jelöli” (Almási-Tóth 2008:9). „Az opera nem csupán „zenés színház”. Inkább „zenében létező színháznak” nevezhetnénk, a zene színházi megvalósulá13

sának. Ebben áll különlegessége és egyben nehézsége is.” (Almási-Tóth 2008:13) Ez
az a kombináció, amit sokan sokféleképpen értelmeznek. A többség szerint, lévén,
hogy zenei, ráadásul komolyzenei műfajról van szó, a zene tekintendő elsődlegesnek,
és a szöveg nem más, mint afféle kötelező tartozék. Amíg a zene és a színpadi játék
megfelelően kifejezi a cselekményt, gyakorlatilag mindegy, milyen szöveg is hagyja el
az énekesek száját. Mindez azonban elég komoly félreértést tükröz, ugyanis az operának a szöveg ugyanolyan szerves része, mint a zene. Az egyik a másik nélkül üres,
mondanivaló, vagy éppen érzelem nélküli váz. Nem véletlen, hogy számos zeneszerző,
köztük például Puccini is képesek voltak akár éveket várni egy-egy mű befejezésével,
amennyiben nem voltak megelégedve a librettószerzők munkájával. A minőségi szöveg, illetve a megfelelő összhang a szöveg és a zene között tehát elengedhetetlen.
Amint azt Baranyi Ferenc is megfogalmazta: „a költészet és a zene leghatásosabb – és
leghatékonyabb „összejátszása” ebben a műfajban valósul meg. A zene továbbmondja,
amit a szöveg csak intonál: a szavakkal már nem kifejezhetőt.” (Baranyi 1995: 9)

Anyanyelven énekeljünk vagy sem?
Az operaéneklés nyelve már jó ideje kérdéseket vet fel, és annak megfelelően, hogy
éppen az anyanyelvi vagy az eredeti nyelvű éneklés támogatói vannak túlsúlyban, hol
ez, hol az tekinthető követendő példának világszerte.
A műfaj történetének kezdetén az egyes nyelvi változatok nem sokkal a darabok
megszületését követően elkészültek, hiszen nem lehetett elvárni a társadalom különféle
rétegeit képviselő közönségtől, hogy anyanyelvükön felül németül, olaszul, franciául,
vagy netán oroszul egyaránt értsenek. Ráadásul akkoriban azok a technikai lehetőségek
sem voltak adottak, mint napjainkban, tehát a tényleges megértés és műélvezet egyik
kulcsa a megfelelő fordítás volt. Magyarországon a magyar nyelvű színészet állandósításának folyamata az 1790-es években vette kezdetét; ekkor született meg az az első
magyar nyelvű énekesjáték is, a Pikko hertzeg és Jutka Perzsi (Philipp Hafner: Prinz
Schnudi und Evakathel) Szalkay Antal fordításában. Ekkoriban azonban természetesen
még nem beszélhetünk klasszikus értelemben vett fordításokról. „A 18. századi operák
szövegei… sohasem valódi fordítások, hanem adaptálások, sőt, sokszor magyarítások,
vagyis magyar viszonyokra aktualizált átírások, csak nem oly mértékben, mint a drámai műveknél, mert a zene sok tekintetben megköti a magyar színpadra alkalmazó
kezét. Ugyancsak általános jellegzetességük, hogy a francia és olasz librettókat nem az
eredeti nyelvből „fordítják”, hanem német szövegváltozataikat használják fel közvetítőként.” (Várnai 1984: 26)
Természetesen idővel a fordítások egyre jobban sikerültek, de a kérdés továbbra is
megmaradt: eredeti nyelven avagy anyanyelven? Napjainkban a nyolcvanas évek óta
uralkodó, eredeti nyelvet preferáló operajátszás jelenti továbbra is a fő csapásirányt, de
egyre többször hallani arról, hogy talán érdemes lenne újra bevezetni a magyar nyelvű
énekelhető változatok használatát. Nézzük, milyen érveket hoznak fel az ilyen (egyébként nemzetközi szinten is megjelenő) kezdeményezések mellett, illetve ellen.
Az anyanyelvi játszás mellett érvelők véleménye szerint az élvezhetőségen sokat
javítana, ha a közönség értené a szöveget, illetve, ha nem kellene állandóan a felirat és a
színpad között járatnia a szemét, amennyiben meg szeretné tudni, mi is hagyja el az
egyes szereplők száját. Ugyancsak fontos érv, hogy ez talán vonzerőt jelenthetne a fiatalabb generációk számára is, illetve azokhoz is eljutna a mondanivaló, akik számára a
felirat nem jelent megoldást (rövidlátók, vagy éppen olvasni még nem tudó gyerekek).
Az ellenzők táborába tartozók azonban ugyancsak erős ellenérveket tudnak felsorakoztatni. Véleményük szerint mit sem ér az anyanyelven történő éneklés, amennyiben
az énekesek technikai problémái, vagy hanyag szövegmondása miatt nem érthető az
14

elhangzó szöveg. Van, aki szerint „… az opera-remekművek nemigen viselik el a szövegfordítást. A partitúrák az eredeti nyelvhez alkalmazkodva születtek, ezt az eleve
egységet nem lehet más nyelven megvalósítani.” (Liebermann 1984: 132) Eszerint
tehát sokak szerint egy fordítás sosem fog úgy illeszkedni a zenére, mint az a szöveg,
amire valójában írták, és ezáltal nem lesz akkora kifejezőereje, mint az eredeti változatnak. Természetesen a ’vitába’ az énekesek is beleszólnak – ami jogos, hiszen ők
azok, akiket a közönség mellett leginkább befolyásol a szöveg mibenléte. Számukra
mindkét lehetőség hordoz könnyebbségeket és nehézségeket egyaránt. Az eredeti nyelvű librettók esetében gyakran egy számukra teljesen ismeretlen nyelven kell hosszú
szövegrészeket bemagolniuk, és ez egyrészt elég komoly munka, hiszen szótagról szótagra kell megtanulniuk az egyes sorokat, másrészt viszont a végeredmény minősége
szempontjából sem biztos, hogy előnyös, hiszen ha nem értik, mit énekelnek, akkor
bizony csorbulhat a már korábban említett kifejezőerő, másrészt pedig az érthetőséggel
is lehetnek problémák, hiszen nem biztos, hogy valóban sikerül megfelelően elsajátítaniuk ezen, számukra „halandzsának” számító szövegeket. Ilyen szempontból tehát az
anyanyelvi éneklés könnyebbséget jelenthetne az énekeseknek. Másrészt viszont arról
sem szabad megfeledkeznünk, hogy manapság egyre kevésbé beszélhetünk állandó
társulatokról; a nagy sztárok hétről hétre a világ különböző operaszínpadain fordulnak
meg, és érthető, ha nem szeretnék az egyes szerepeket tucatnyi változatban megtanulni.
Az ő esetükben mindenképpen a jelenlegi helyzet az optimális, hiszen, amint azt Rolf
Liebermann is kifejti, „a nemzetközi operacsillagoknak egyszerűen nincs idejük arra,
hogy több nyelven tanulják meg ugyanazt a szerepet”. (Liebermann 1984: 131)
A megoldást talán az a kettős rendszer jelenthetné, ami például az angol fővárost is
jellemzi: ott az egyik játszóhely, a világsztárokat felvonultató Covent Garden mindig
eredeti nyelven mutatja be a darabokat, míg az állandó társulattal rendelkező English
National Opera kizárólag angol nyelven szólaltatja meg a darabokat, köztük a magyar
Kékszakállút is.

Az operafordítás szempontjai
Lévén, hogy az opera esetében a zene és a szöveg elválaszthatatlan, és a zene mondhatni „érinthetetlen”, így a hangvétel, a cselekvések karaktere és ritmusa zeneileg is
megkomponált, a fordítónak számos kötöttséggel kell számolnia. „Az operában és a
„mit és hogyan” is rögzített” (Almási-Tóth 2008: 25), és a fenti érinthetetlenség okán
„az operafordításnak…nem szabad a kottaképet a szöveg kedvéért megváltoztatni”,
viszont „meg kell tartani az eredeti mű különleges nyelvi atmoszféráját és formáját. A
rímet is…” (Huszár 1970: 161)
Énekelhető változat esetében a fordítónak tehát olyan szöveget kell alkotnia a célnyelven az eredetiből, ami prozódiailag, szemantikailag és költészetileg is megfelel a
forrásnyelvi változatnak. A prozódiai megfelelés kapcsán, ami az énekelhetőség szempontjából talán a legnagyobb fontosságú, a fordítónak figyelnie kell a szótagszámra, a
ritmusra, az intonációra és a megfelelő hangzók használatára. Ami a költészeti megfelelést illeti, oda olyan szempontok tartoznak, mint a rím, a frázisok, sorok, illetve
verzék szegmentálása, a párhuzamok és ellentétek megjelenítése, továbbá a kulcsszavak megfelelő elhelyezése. Végezetül nem szabad megfeledkezni a szemantikaireflexív megfelelésről sem, hiszen színpadi műfaj révén, a történet, hangulat hű tolmácsolása, a karakterábrázolás, azok jellemzése és a metaforahasználat igencsak fontos
szerephez jut az operák esetében is.
A feladat komolyságát, mi sem példázhatja jobban, mint kiemelkedő operafordítónk, Baranyi Ferenc jellemzése: „Ha – Kosztolányi szerint – verset fordítani annyi,
mint gúzsba kötve táncolni, akkor verset zenére fordítani nem kevesebb, mint a táncot
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szintúgy gúzsba kötve, de tojásokon járni el. Itt sokkalta több szempontra kell tekintettel lenni, mint a költői gondolatok és metrumok átmentésénél.” (Baranyi 2006: 43)

Az énekelhetőség specifikus jellemzői
Az énekelhetőség különösen megnehezítheti a fordító munkáját. Alapvető fontosságú,
hogy tisztában legyen az egyes szerepek énektechnikai korlátaival, így például az
egyes magasságokhoz kapcsolható „kiénekelhető” magán- és mássalhangzókkal, hiszen nem mindegy, hogy egy adott hangmagasságot vajon egy szoprán vagy egy mezzo
hangfekvésű énekesnő énekel-e, hisz míg az elsőnek egy F2 hang könnyedén kiénekelhető számos magánhangzóval, addig egy mezzo esetében inkább az „í”, „á”, illetve „ő”
hangzók jelentenek jó megoldást, ugyanis a magas hangokat a gége ezen állása mellett
lehet könnyedebben kiénekelni. Ahhoz azonban, hogy a fordításban érvényesüljenek
ezek a szempontok, a fordítónak tisztában kell lennie az egyes sorokhoz tartozó szereplőkkel és azok megfelelő hangfekvésével. Ugyancsak figyelmet kell fordítni a mássalhangzók használatára és levegővétel helyére is. Vannak ugyanis olyan mássalhangzók,
így például az „m”, melyek a szó elején elhelyezkedve könnyítik az énekes feladatát,
mások ellenben, elsősorban a „h” hang, kifejezetten „ellenségei az énekeseknek”,
ugyanis kiejtésükkor nagyon sok levegő távozik a tüdőből, és az bizony nem előnyös,
főleg ha még sok mindent kellene egy levegővel kiénekelni. A hangmagasságon, illetve
a megfelelő hangzók használatán túl a zenei ritmus és a szöveg lüktetésének harmóniáját kell még kiemelni, mivel ez az, ami a jó szövegértés kulcsát jelenti. „Éneklés közben … törekedni kell a szöveg érthetőségére. A logikus beszéd törvényei igazak az
énekre is.” (Almási-Tóth 2008: 35) Ez két szempontból is hangsúlyos kérdés: egyrészt
a közönség oldaláról, hiszen ha rossz helyre kerül a szóhangsúly, ha rövid szótagot
énekelnek hosszan, illetve fordítva, akkor könnyen félreérthetővé, kuszává válik a szöveg, másrészt pedig „az énekes számára is kínszenvedés hirtelen rövid szótagot hosszú
hangjegyre, és hosszú szótagot rövid hangjegyre énekelni”. (Liebermann 1984: 132)
Mindebből egyértelműen látszik, hogy megfelelő zenei képzettség, ismeretek nélkül
senki sem válhat jó operafordítóvá.

Történeti áttekintés az énekelhetőség tükrében – az egyes kulcskérdések részletes bemutatása
Amint azt már a bevezetőben említettem, az operák anyanyelven történő színpadra
állítása meglehetősen korán kezdetét vette, és Magyarországon is már a XVIII. századtól kezdve ’kísérleteztek’ operafordítással, bár akkoriban még meglehetősen kezdetleges módon. Gyakran nem a forrásnyelvből, hanem köztes közvetítőnyelv (általában a
német) segítségével dolgoztak a műkedvelő fordítók, ami egyértelműen többszörös
hibalehetőséget hordozott magában. Ugyancsak fontos jellemzője a kornak, hogy mind
a szöveget, mind pedig a zenét meglehetősen szabadon kezelték. Amennyiben nem
sikerült olyan megoldást találniuk, amiben a szöveg és a zene egysége legalább minimális mértékben megvalósul, ott lelkiismeret-furdalás nélkül kivágtak, megváltoztattak
egyes szöveges vagy zenei részeket. Ennek megfelelően például a Figaro házassága
(eredeti magyar címe szerint Figaro lakodalma) első, Ney Ferenc tollából született
1858-as magyar nyelvű változatának kéziratában több helyütt olvashatjuk, hogy a fordító és a rendező megbeszélése alapján egy-egy szövegrészt zenei aláfestés nélkül,
prózában kell majd a szereplőknek előadniuk. Azzal tehát ekkoriban mit sem törődtek,
hogy ezáltal megcsonkítják Mozart zenéjét – a lényeg (ebben az esetben) az volt, hogy
az eredeti, da Ponte által írt szöveg magyar megfelelője szerepeljen a darabban.
A XIX. század operafordítói között mind nemzetközi, mind pedig magyar szinten
számos kiemelkedő költő nevével találkozhatunk. Ekkoriban már egyre komolyabb
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hangsúlyt fektettek arra, hogy a zene lehetőség szerint változatlan maradjon és a szöveg – legalábbis szótagszámra – illeszkedjen hozzá. Találkozhatunk olyan megoldásokkal, ahol a magyar nyelvben nem használt, mondhatni „kerékbetört” kifejezésekkel
igyekeztek elérni a megfelelő szótagszámot, így például egyes művek magyar változataiban „pirmallik a regg”, megtudhatjuk, hol van a „szerelm és bék” hona, illetve, hogy
milyen az, amikor egy szereplő „od’vész”. Nem véletlen, hogy a korabeli kritika nem
volt elragadtatva ezen próbálkozásoktól, és eképp írt: „az Éneklő kéntelen volt vagy a
’rövid syllabákat hosszasan és a’ hosszúkat röviden énekelni, vagy az orchestert arra
kénszeríteni, hogy magát tempótlan énekléshez alkalmaztassa.” (Németh 1987: 23)
Máskor a szöveg és a zene ritmikai összehangolását a szöveg értelme bánja, vagy
éppen meglehetősen sutára sikerül a végeredmény. Ez még olyan költőkkel is előfordult, mint például Csokonai Vitéz Mihály, aki Mozart Varázsfuvolájának magyar változatában ezeket adja Tamino szájába a híres képária részben: „Ez a kép bájoló szépség,/Milyent egy szem sem látott még./Érzem, tőled, mennyei kép/Szívem újra mozgásba lép…”
Ugyanezen időszakból hasonlóan meglepő megoldásokat hozott például az id. Ábrányi Kornél tollából született Carmen-fordítás, ahol a gyermekkar például a következőket énekli: „A vállunkat hátravetjük/és a mellet kifelé,/mert ezáltal mind a két
kar/pompásan csüng lefelé…”. Ez a szöveg, bár a zenére pontosan ráénekelhető, nem
éppen szerencsés megoldás, hiszen nemcsak az eredeti változat mondanivalóját nem
adja vissza, hanem suta értelmetlenségével nevetséges is, ami az opera hangulatával
egyáltalán nincs összhangban. Hasonlóan mosolyra késztet Don José Carmenhez intézett mondata is: „Nem azért vagyunk itt, hogy bohóskodjunk,/börtönbe kell menni,/ez a
parancs/s ez ellen nincs óvszer!”
Fontos megemlíteni, hogy – érdekes módon – ebben az időszakban nem csupán a
fordítások kapcsán jelentett nehézséget a szöveg és a zene összehangolása, de az is
előfordult, hogy maguk a kifejezetten zenére született eredeti librettók is énekelhetetlennek bizonyultak. Így például Egressy Béni librettói közül mind a Hunyadi László,
mind pedig a Bánk bánt át kellett dolgozni (az előbbi Nádasdy Kálmán és Oláh Gusztáv, az utóbbi Nádasdy Kálmán munkáját dicséri), ugyanis a szöveg lüktetése annyira
ütközött a zenéével, hogy komoly értési nehézségeket okozott. Nézzük tehát az eredeti,
Egressy-féle változatból Bánk II. felvonásbeli híres áriáját, valamint annak jól ismert,
Nádasdy-féle átdolgozását:
Miként vándor, ki tévedez viharzó éjjelen:
Avagy hajós a szélvésztől korbácsolt tengeren:
Úgy ingadoz felzaklatott lelkem határtalan
S vezércsillag nincs kétségem pusztaságiban.
Amott hangzik kipusztított hazám rémes jaja
Itt elgázolt becsületem haldokló sóhaja
Óh, mind a kettő orvosra vár, még itt töprenkedem
Hazámra szemfedél borul s elvész becsületem.
Hazám, hazám! te mindenem,
Hisz mindenem neked köszönhetem,
Magyar hazám, te mindenem,
Rajtad kell előbb segítenem.
Mint száműzött, ki vándorol a sűrű éjen át,
S vad förgetegben nem lelé vezérlő csillagát,
Az emberszív is úgy bolyong, oly egyes-egyedül,
Úgy tépi künn az orkán, mint az önvád itt belül.
17

Csak egy nagy érzés éltetett sok gond és gyász alatt,
hogy szent hazám és hős nevem szeplőtlen megmarad,
most mind a kettő orvosra vár s míg itt töprenkedem,
hazám borítja szemfödél s elvész becsületem.
Hazám, hazám, te mindenem!
Tudom, hogy életem neked köszönhetem,
arany mezők, ezüst folyók,
hős vértől ázottak, könnytől áradók…
Sajgó sebét felejti Bánk,
zokog, de szolgálja népe szent javát.
Magyar hazám, megáldalak!
Szép érted élni, érted halni,
te szent magyar hazám!

A fenti mindkét változat verze részeiben félkövér betűtípussal jelöltem azokat a
szótagokat, melyekre a zenei hangsúly esik. Láthatjuk, hogy az eredeti Egressy-véle
verzióban rendszeresen a második szótagra esik a szóhangsúly, ami – tekintettel arra,
hogy a magyarban kivétel nélkül az első szótag a hangsúlyos – komoly ’félrehallásokra’, azaz a szöveg félreértésére adhat okot, még akkor is, ha csupán a jelölt ritmikával
olvassuk. Ez a hatás zenei kíséret mellett meg inkább felerősödik.
Nádasdy átírásában a szöveg – láthatóan – sokkal zökkenőmentesebb, és bár itt is
előfordul, hogy egy-egy szó esetében nem a legjobb helyre esik a hangsúly, ez egyrészt
elsősorban az Egressytől megtartott, mondanivaló szempontjából változtatást nem igen
engedő („elvész becsületem”) részeknél figyelhető meg (ahol tehát fontos volt, hogy
Nádasdy megmaradjon az eredeti változat mellett, még akkor is, ha esetleg énektechnikai szempontból nem jelentenek tökéletes megoldást), másrészt arányuk jóval csekélyebb, mint az eredeti változatban (5 problémásabb hangsúly, szemben az eredetiben
szereplő 18-cal). Ami pedig a „Hazám, hazám…” kezdető rész illeti, ott a változtatások
nem elsősorban énektechnikailag. Itt Nádasdy az ismétlés helyett a téma bővebb kifejtését választotta. Mindazonáltal az új szöveg énekesi szempontból is előnyösebb, hiszen például a „Rajtad kell előbb segítenem” sorban mind egy hangsúlyos hajlítás (e-előbb), mind pedig egy hosszan kitartott hang (segíteneeeem) is ’e’ hangra esik, ami
nem túl szerencsés, ugyanis az első esetben mondhatni „mekegős” hatást kapunk, míg
kitartott ’e’ esetén a ténylegesen megszólaló hangzó az ’ö’ felé tolódik el, azaz a közönség felé ’segítenem’ helyett ’segítenöm’ jut el. Ezzel szemben a Nádasy-féle szövegváltozatban - bár az 'e’ hangon történő hajlítás nem marad el, ld. ’éle-e-tem’ – a
kitartott hangot ’á’-ra kell énekelni, aminél kényelmesebbet nagyon el sem képzelhet
egy énekes.
Nádasdy Kálmán munkásságával gyakorlatilag át is tértünk a XX. századra, hiszen,
bár a Bánk bán énektechnikai, prozódiai hibái a XIX. század jellegzetességei, orvoslásukra csak a XX. században került sor. Ekkor ugyanis már több olyan szakemberrel
találkozhatunk, akik nem csupán a szövegíráshoz, a költészethez értenek, hanem bizonyos szinten a zenéhez is. Ennek eredményeképpen fokozatosan nő a zenei hűség, és
már szó sem lehet arról, hogy a recitativók egyes részei kimaradjanak, csak azon okból
kifolyólag, hogy nem tudják azokat a zenéhez igazítva lefordítani – bár ezeket a részeket, szemben például az áriákkal vagy együttesekkel, továbbra is meglehetősen könynyedén kezelik, és a szótagok elvétele hozzáadása, vagy éppen a ritmizálás módosítása
(pl. egy negyed helyett két nyolcad) teljes mértékben bevett gyakorlat. Ez olyannyira
igaz, hogy például az Operaház kottatárában egyazon opera, a Figaro házassága különféle korrepetitori példányait vizsgálva – csupán egyetlen jelenetre koncentrálva – nem
találtam olyan példányt, ahol ne módosítottak volna az elméletileg „érinthetetlen” ze18

nén, ráadásul a módosítások is minden esetben különböztek. Tehát: ahány korrepetitor,
ahány karmester, ahány énekes, ahány előadás, annyi különféle változat.
Az egyes változatokat vizsgálva a ritmizálási (elsősorban recitativókban megjelenő)
problémák mellett volt néhány kiemelten fontos, gyakran előforduló énektechnikai
kérdések, ahol a librettót átíró zenészek új megoldásokat kerestek/találtak. Ezek közül
az első a szóvégi, illetve szókezdő mássalhangzók témaköre volt, hiszen amennyiben
ezek a mássalhangzók megegyeznek, az nem túl kellemes az énekesnek, hiszen például
azt a sort, hogy „Suzannom, megállj”, legszívesebben egy ’m’-mel énekelné, mivel az
lenne kényelmes, helyette viszont meg kell állnia a két szó között, hogy a szövegmondás pontos legyen. Így nem csoda, hogy az ezen megoldást tartalmazó kottában
’Suzannom’-ból gyorsan ’Suzanna’ lett, megszüntetve a mássalhangzók kényelmetlen
torlódását.
Ugyancsak a mássalhangzóknál maradva, a nagy „levegőpazarlást” jelentő ’h’ hangot is jól láthatóan irtják az énekesek a magyar változatokban, így például a „hipphopp” „ding-dong”-ra változik, míg például a „most hallj végre mindent” sor „most
tudj végre mindent”-re módosult.
A magánhangzók kapcsán elsősorban az ’e’ hangzók száménak csökkentése szembeszökő, ami nem meglepő, hiszen valóban hatalmas különbség van az olyan megoldások között, mint például „remege-ek, hogyha látok egy lánykát”, illetve „pirulo-ok,
hogyha látok egy lánykát”.
A szünetek megtartása, pontos kezelése ugyancsak kritikus kérdés. A magyar
nyelvre történő librettófordításban kifejezetten komoly problémát okoz, hogy nyelvünkben – szemben például az olasszal vagy a némettel, azaz a legfontosabb „operanyelvekkel” – meglehetősen kevés egy szótagú szóval találkozhatunk, így nem csoda,
hogy például – ugyancsak a Figaro házasságában – az „e se^non ho^chi m’oda” sor
különböző fordításainál rosszabbnál rosszabb megoldásokkal találkozhatunk. Elméletileg ugyanis nem jelentene problémát, hogy több egy szótagú szó megfelelőjeként egykét több szótagú szót használjon a fordító, azonban a jelen példában a helyzetet külön
nehezíti, hogy a második-harmadik, illetve negyedik-ötödik szavak között van egy-egy
nyolcadszünet, illetve a hangok is váltakozva negyed, illetve nyolcad hosszúságúak
(amit pedig a fordításban – a ritmus megtartása érdekében – a hangzók megválasztásával kell megválaszolni). Érdekes módon a magyar változatok többsége, szinte szó szerint ragaszkodik az olasz eredetihez, és a „S ha senki meg nem hallgat” megoldást alkalmazza, azaz a ’senki’ szót kettévágva, egy szünet beékelésével (’sen^ki’) énekeltetik az énekessel. Végül egy módosított változatban (a „szerző” ismeretlen) sikerült
ráakadni egy énektechnikai szempontból is helytálló változatra: „S ha nincs^ ki rám^
hallgatna”. Láthatjuk, hogy itt a szünetek jó helyre esnek, nem szelik ketté a szavakat,
viszont a mondat eredeti jelentése is átültetésre kerül.
A legújabb operafordítások esetében, melyeket Baranyi Ferenc neve mellett Romhányi Ágnes és Csákovits Lajos fémjelez, azt tapasztalhatjuk, hogy a szöveg és a zene egysége egyre jobban megvalósul, illetve az énektechnikai szempontok is teret nyernek. Sok
esetben még arra is figyelmet fordítanak, hogy a például olasz nyelven jellegzetes hangzással bíró részeket magyarul is hasonlóan szólaltassák meg. Mi sem jobb példa erre,
mint Rossini Hamupipőke című operája, ahol egy híresen sok ’cs’ hangot tartalmazó ária
magyar változata az olyan sorokkal, mint például „csupa fecsegés, locsogás”, gyakorlatilag megteremtette az eredeti olasz hangzásvilágot magyar szavak használatával.

Összegzés
Természetesen, bármennyire törekednek is a tökétességre, mindig vannak és mindig is
lesznek olyan sorok, szövegrészek, ahol a fordított változat vagy prozódiai vagy ének19

technikai szempontból nem nyújt teljesen kielégítő megoldást. Így például a Turandot
című operában Kalaf híres áriájában bármennyire is szeretnénk a „Nessun dorma” sort
négy szótaggal átültetni magyar nyelvre úgy, hogy a jelentés megmaradjon, eddig senkinek se sikerült. Minden fordító kénytelen volt plusz egy szótagot betoldani (ezáltal a
ritmusképletet módosítani), mivel, tekintettel a stilisztikai kívánalmakra, azt, hogy
„Senki sem alhat”, mégsem fordíthatják úgy, hogy „Nincsen alvás”.
Amint a fentiekből nyilvánvalóan kitűnik, az operalibrettók fordítása nagy felkészültséget igényel, és a klasszikus értelemben vett fordítói kompetenciákon felül komoly zenei előképzettséget is kíván. Sajnos az operafordítással foglalkozók többsége a
két részterület közül csak az egyikben rendelkezik megfelelő ismeretekkel, tapasztalattal, így vagy a szöveg vagy az énekelhetőségi kívánalmak szenvednek csorbát a végtermékek elnyomó részénél.
Ugyancsak nagy hiányosság, hogy az operafordítás valódi hagyománnyal nem rendelkezik Magyarországon, és az egyes fordítók általában maguk kísérletezik ki különkülön, hogyan is kell a feladat jelentette kihívásoknak megfelelni. A fordítás ezen részterületét senki nem oktatja, és művelői is általában (különböző okokból kifolyólag)
megtartják maguknak kemény munkával megszerzett tudásukat. Sajnos az énekesekkel
meglehetősen kevés egyeztetésre kerül sor, pedig az a fordító énektechnikai hiányosságait pótolhatná.
Mégis, mindezen nehézségek ellenére úgy tűnik, hogy Magyarországon is érdemes
újból elővenni az operafordítás kérdését, ugyanis több vezető külföldi operaházhoz hasonlóan kezd visszatérni az anyanyelven történő játszás, a tervek szerint az Erkel Színház is kifejezetten magyar nyelvű játszóhely lesz, és mivel a már elkészült, „raktáron
levő” magyarítások minősége sok esetben megkérdőjelezhető, az új tendencia térnyerésével minden bizonnyal szükség lesz felkészült, zenei témában is jártas fordítókra.
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Jelentéskiüresítés a közélet szimbólumain
DEÁK-SÁROSI LÁSZLÓ
Bevezetés
Az elmúlt években megfigyeltem, hogy számos, a közösségi-közéleti kommunikáció
szempontjából fontos területeken kiemelt szimbólumok jelentését üresítették ki. Természetesen emellett más jelentésekkel is felruházták őket. Arra kerestem a választ,
hogy van-e összefüggés e jelenség és a társadalom, vagy irányítóinak értékrendjében
bekövetkezett változások között.
Az alábbiakban egy szemléltető felvezető példa után egy szimbólumcserét részletesen elemzek, a Magyar Nemzeti Bankét; majd utána tíz szimbólum, illetve szimbólumcsoport esetén a jelentéseknek vagy változásuknak tendenciajellegét vizsgálom.

Az első példa: ZH
Vannak, akik vitatják, hogy létezik-e jelentéskiüresítés, de hogy létezik, azt egy példával fogom bizonyítani. Aki tanult felsőfokú intézményben, az ismeri ZH fogalmát. Mi
is jelent? ‘zárthelyi dolgozat’ – de ez csak a rövidítés feloldása! A jelentését így írhatnánk körül a gyakorlat alapján: ‘vizsgaszerű számonkérés egy képzés nagyobb anyagából írásban, az oktatási intézményben, általában segédeszköz használata nélkül’.
Ha a rövidítést feloldva mondjuk ki, akkor a „zárthelyi dolgozat” asszociációkat
vonz be a szóösszetétel tagjai alapján. A már körülírt jelentésre rárakódnak ezeknek a
szavaknak az eredeti denotatív és konnotatív jelentései. A „zárt-” vonzza a zártsággal,
fegyelmezéssel, szigorral, katonás számonkéréssel kapcsolatos jelentéseket, személyes
élményeket, érzéseket; a „-dolgozat” pedig azt erősíti, hogy itt munkával megszerzett
tudás szintén munkás bemutatásáról van szó.
Amennyiben csak a rövidítést ejtjük ki (’zéhá’), abban az esetben nem kell számolnunk a szóösszetétel két tagjának erőteljes hatásával. Nem kell elképzelnünk például
egy zárt iskolatermet, ahol a poroszos fegyelem őreként felügyelőtanár járkál fel és alá
kezében pálcával, szigorú arccal figyelve a padsorokban vizsgaanyaguk fölött izzadó
diákokat.
Természetesen a ZH betűszó és kiejtve a ’zéhá’ önmagában is felveheti a fent említett asszociációkat és hasonlókat, azonban a redukció alapján érezhető egy könnyítés,
semlegesítés, kiüresítés.

A Magyar Nemzeti Bank régi és új logója
Egy konkrét példát vizsgálok meg részletesen. Mivel a logók legtöbb esetben és az
elemzett példában is komplex szimbólumok, fel kell idéznem, mit írt a jelek főbb típusairól Lotman szemiotikus, filmszemiotikus. Ő megkülönböztette „az egyezményes
jelek művészeté”-t és az „ikonikus jelek művészeté”-t. (Lotman,1977) Az előbbi jellemzően a nyelvi alapú művészet, az irodalom, ami viszonylag szinkrón szempontból
nézve kevés motivált jelet tartalmaz; a második pedig jellemzően a festészet, szobrászat, építészet, fotóművészet és film. Lotman azt is megfigyelte, hogy mindkettő saját
korlátait legyűrve a másik területére kíván betörni. Az egyezményes jelekkel képszerű21

en akarnak kommunikálni, a képes tartalmak pedig elvont (fogalmi) jelentéseket akarnak létrehozni.
A logókban mint vegyes összetételű szimbólumban mindkét elem és tendencia jelen
van. Akkor kommunikál sikeresen egy logó, ha a komplex jel voltának mindkét fő
aspektusára épít.
A régi és az új logó:

A régi logó mintázza a Magyar Nemzeti Bank épületének az oromdíszét és alatta az
intézmény nevét – azonos színnel, kihangsúlyozván összetartozásukat. Utal tehát egy
ténylegesen létező épületre, ami az ország fővárosában, a Szabadság téren található.
Ilyen értelemben a jelnek van jeltárgya (intézmény, épület), és maga a szimbólum utal
is a köztük lévő kapcsolatra nem csupán fogalmilag, hanem vizuálisan is.
Az oromdísz maga is komplex, nagyrészt ikonikus szimbólum. Egy szoborcsoportból áll, amelyet Róna József készített 1904-ben. Ennek a szoborcsoportnak az elemei
olyan vizuális, tehát ikonikus elemek, amelyek absztrakt, fogalmi jelentéseket közvetítetnek. Ezek a jelentések megegyeznek a Magyar Nemzeti Bank alapvető történeti
célkitűzéseivel és az általuk képviselt eszményekkel.
Azért említek történeti célkitűzéseket, mert ezek közben változtak, és a változásra
az új logó is reflektál. A Magyar Nemzeti Bank létrehozása ugyan hosszú folyamateredménye, de volt egy viszonylag hosszú időszak, amikor ezeknek a célkitűzéseknek
az alapja, legalábbis a kinyilvánított szándékok alapján nem változott. A mai Magyar
Nemzeti Bank elődjét az Osztrák Nemzeti Bank mintájára hozták létre a kiegyezés
után, 1878-ban, akkor még a közös Osztrák-Magyar Bank részeként. Önállóvá 1921ben, a Monarchia felbomlása után vált Magyar Királyi Állami Jegyintézet néven.
Ebben az időszakban még széleskörű társadalmi egyetértés volt abban a tekintetben,
hogy mi a nemzet és melyek az érdekei; illetve mi a (nemzeti) bank, és melyek a főbb
feladatai. A polgárosodás idején ugyan már felgyorsult az ipar, a gazdaság fejlődése, de
az emberek, sőt még a gazdaságot irányító szakemberek is olyan, hagyományosan
kimunkált értékekben gondolkodtak, legalábbis nyilvánosan, amelyek szerint az emberek és a közösségeik javát kell szolgálniuk. Az ipari robbanásban nem volt benne tudatosan a később technokraták által irányított fogyasztói társadalom víziója. A 20. század
elején még nem volt görcsösen kizárólagos szempont a funkcionalitás. Az épületeket
tágasra tervezték, esztétikai szempontokra is erősen figyeltek (lásd például a díszítéseket, nem csak a szecesszióét); és még a nehéz gépeket is az örökkévalóságnak szánták.
Érdemes megfigyelni 100-150 éves gőzmozdonyokat.
Létezik tehát valamiféle „eredeti” jelentése a Nemzeti Bank funkciói fogalomkörének, ami a nemzet kialakulásának és megerősödésének időszakában szemben a külső
hatalmakkal és a magánszférával szemben megfogalmazódott. Ezek a célok és eszmények jelennek meg a Magyar Nemzeti Bank oromdísze allegorikus szoborcsoportjának,
közvetve tehát a logójának a jelentéshalmazában is.
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A szoborcsoport központi eleme egy szép, érett, de fiatal női alak. A szobor is szépséget, derűlátást sugall. Mellette egy szintén szép, arányos, kisebb alak ül: egy meztelen fiú. Együtt mint anya és fia, a termékenység szimbólumai. Anya és gyereke a család alapja, és ezáltal a jelentéshalmaz kiterjed a hűségre és a bizalomra, amelyeknek
anya és fia, elsőfokú rokonok vagy épp a különböző generációk közt léteznek, illetve
létezniük kell.
Mellettük, pontosabban a fiú mellett található a bőség kosara, ami nem újkeletű
szimbólum, de olyan eszményt képvisel, ami szerint a jó életnek fontos feltétele a bőséges, változatos ennivaló.
A másik oldalon hagyományos és az újkorban megjelent gazdasági ágak jelképei
állnak össze egy vizuális kompozícióba. A téglákból álló falrészlet az építőiparra, építészetre utal. A búzakéve a növénytermesztésre vagy általában a mezőgazdaságra, a
fogaskerék a gépiparra és általában az iparra.
A logóban megfigyelhető az építészetben használt klasszicista ív, a szoborcsoportot
figyelő személy alsó perspektívája, aki egy felsőbb szervezésben bízhat. Fontos elem
még a sötétzöld szín, ami fontos magyar szimbólum (Kaptány-Kapitány, 2002.). A
színárnyalatnak is van szerepe, hiszen ez nem valami műszín, hanem a természetben is
fellelhető árnyalatokhoz is közel álló: olyan, mint a tölgyfakoszorúval bővített magyar
címerben a levelek sötétzöldje.
A szimbólumegyüttes, így a Magyar Nemzeti Bank régi logója tehát kijelölte azokat
a legfontosabb értékeket és eszményeket, amelyeknek megvalósítása, segítése a Magyar Nemzeti Bank feladata: szépség, termékenység, bizalom, hűség, bőség, gazdaság
és gazdagság. Nem egyszerűen a pénz a fontos, hanem amit csereértékként helyettesít
és szolgál. A szimbólumnak a részjelentések alapján létezik hozzárendelt jeltárgya. A
szoborcsoport elemei is már feltételeznek jeltárgyakat, és nem csak hozzájuk kapcsolt
fogalmi jelentést: anya, fia, kosár, gyümölcs stb. Összességében a jeltárgy maga az
intézmény a központi épületével, a logót is tartalmazó allegorikus szoborcsoportjával.
Jeltárgy a csereérték fizikai garanciája, az aranytartalék is.
A Magyar Nemzeti Bank új logóját 2011-ben tervezte Braun Róbert és a B&P Braun & Partners nevű cége az intézmény vezetősége megbízásából. A logó egy arculatterv része, ami megjelenik a Magyar Nemzeti Bank kiadványaiban, hirdetéseiben és
internetes felületén is. Az arculatváltást felháborodás követte. Szakemberek kevesen
szólaltak meg, ezért vita áthelyeződött az internet interaktív felületeire. A blogokban és
a kommentárokban (Zero, 2011) azonban kevés olyan észrevételt fogalmaztak meg,
ami releváns lett volna. Talán csak egyet: jó volt a régi és tartalmatlan az új. Alapos
magyarázattal azonban e kritikusok sem szolgáltak. A nemtetszésüket nem tudták
megokolni, vagy csak álmagyarázatokat találtak.
Nem tetszett nekik például a logó műzöld összetevője. Az zavarta egyeseket, hogy
„olyan LMP”-s. Nem tudták azonban bebizonyítani, hogy az LMP nevű zöldpártnak
köze lenne a logóhoz vagy az MNB-hez Annyi, közvetett köze talán van, hogy az LMP
a tevékenysége alapján ítélve ál-zöd és ál-ökopárt, amit tulajdonképpen pontosan jelképez az általuk használt világos műzöld szín.
A kifogást emelőknek nem tetszettek a logó pálcikái sem. Nem azzal vitatkoztak,
amit ezek a pálcikák képviselnek, hanem a tervező grafikus tehetségét és munkájának
értékét vonták kétségbe. Felháborítónak tartották, hogy az arculatterv 46 millió forintba
került, ráadásul pályázat nélkül kapta a megbízást az MNB alkalmazásában lévő sze23

mély cége. Egy belső ellenőrzés szerint, amelyet Járai Zsigmond felügyelőbizottsági
tag indított, szükségtelen volt az új logó és az új arculat. Az emberek többségét sem
zavarta az arculatváltás. Igaz, az értelmezés ellentmondásos, és a megkérdezettek ránézésre amúgy sem tudják megállapítani egy logó jelentését: „A GfK Hungária által
megkérdezettek közül minden ötödik hallott már az MNB arculatváltásáról. Az arculatváltás megítélése semleges, csupán minden ötödik válaszadó érezte úgy, hogy ezzel
a jegybankról alkotott véleménye romlott.” (Gáspár, 2011)
Nézzük azonban, hogy miből is áll ténylegesen az új logó. A hét pálcika grafikus,
vizuális jel, nagyon stilizált és absztrakt. Felismerhetők benne, vagy beleláthatók más
grafikus jelek vagy azok transzformációi. Ha a régi logó épületrészletet ábrázolt, ilyet
az újban is lehet keresni. A pálcikák kockaházak leegyszerűsített jelei is lehetnek. Hét
panel vagy kocka-irodaház, vagy épp egy sorozat, amiből összeáll egy fiktív MNBépület (nem a régi, amelyik megegyezik az újjal!), amelynek elemei az absztrakt jelentésen kívül nem tartoznak szervesen össze.
A hét pálcikában lehet ugyan keresni a mágikus magyar hetes számot, azonban ezt
más összetevő nem támasztja alá. Véletlen egybeesésről lehet szó. A hét pálcika valójában három betűt jelöl, amelyek kiadják a Magyar Nemzeti Bank kezdőbetűit: mnb. A
kisbetűket mint választást is lehet véletlennek tekinteni, mert a nagybetűk nem rakhatók ki ilyen pálcikákból ilyen egyszerűen; de az értékcsökkenés (kis helyett nagybetűk)
itt utalhat az MNB társadalmi szerepvállalásának csökkenésére.
A hét pálcikát két szín tagolja három egységre, ezek segítségével tekinthető a hét
elem három betűnek. Az alapszín a szürke. Elgondolkodtatható, hogy miért épp a szürke a logó és az arculatterv domináns színe. A szürke „szín” számítógépes felületen
elterjedt, használatos, szemet és képernyőt pihentető, de ilyen szempontoknak más
színek és árnyalatok is megfelelnek. Hogy miért épp egy ilyen jelentéktelen egérszürkének, bánatszürkének kell jellemzőnek lennie a nemzet jegybankjára, az legalábbis
elgondolkodtató.
A negyedik és az ötödik pálcika zöld színű, és épp az „n”, amelyik a ’nemzeti’-t
rövidíti. A zöld a leginkább nemzeti szín, ez még illik is a kontextusba. Ez a zöld azonban, mint már említettem, műzöld, és sokan érzik is ezt. Itt azzal lehetne magyarázni,
hogy minden szín természetes, amelyet a számítógép színkeverő spektruma elő tud
állítani, azonban az természetesebbként ható árnyalatot is elő tud állítani. Akkor miért
épp egy ilyen műanyag-álzöld színű a ’nemzeti’? Még ez a műzöld-álzöld is kilóg a
logó szürkeségéből, hiszen a többi betű, beleértve a pálcikák alatti MAGYAR NEMZETI BANK feliratot, szintén szürke.
A logó tartalmaz ugyan vizuális összetevőket, azonban ezeknek alacsony fokú az
ikonicitásuk. A pálcikák tekinthetők épületeknek, de csak olyan nagyon „kockáknak”.
A dizájnjuk emlékeztet valamikre, de ezek szintén egyezményes jelek, a Magyar Nemzeti Bank kezdőbetűi, ráadásul kicsiben. Az alapszín szürke, ami kevésbé természetes,
de a nemzeti itt látható műzöldje sem. Mire hasonlít még ez a hét pálcika? Nem teljesen nyilvánvaló, de a grafikonok diagramjaira!
A hét pálcika olyan, mint egy statisztikai diagramsorozat például hét hónap vagy
hét év forint-árfolyamáról. Hét egyenlő magasságú pálcika sorakozik egymás után,
csak egy ugrik kissé magasabbra, az utolsó előtti. Ez mindenképp az állandóságot és a
stabilitást jelképezi. Végre egy pozitív tartalmi elem, ami, ha nem is igaz, célnak még
szép. A Magyar Nemzeti Bank fő feladata törvény szerint „Az MNB elsődleges célja
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az árstabilitás elérése és fenntartása.” Ezt idézik is az MNB honlapján is. Ha az ár stabil, és egyenlő magasságúak a pálcikák, csak a hatodik ugrik ki kissé, majd visszatér az
eredeti szintre, akkor az MNB remekül ellátta a feladatát. Sajnos, az MNB ennek a
feladatának nem tudott maradéktalanul megfelelni. Gondoljunk csak a többször elszabadult forint-árfolyamra, és az irreálisan megnövekedett svájcifrank alapú hitelekre és
a folyamatos inflációra.
Hogy valami nincs rendben a Magyar Nemzeti bank háza táján, az a logó- és arculatváltásból is sejthető. Egészen biztosan nem arról van szó, hogy az arculattervet készítő Braun Róbert és cége nem megfelelően látta volna el a feladatát. Épp ellenkezőleg! Olyan logót és arculattervet hoztak létre, ami pontosan jelképezi az MNB eredeti
eszményeitől és célkitűzéseitől eltávolodott funkcióit.
A pálcikák csak diagramok és egydimenziós keretben meghatározató számszerűségek. Csupán mennyiségek és adatok, de nem értékek. Lehet ugyan azt mondani, hogy
az ország fizetőeszközének, a forintnak az árstabilitása valami olyan általános és abszolút érték, ami közvetlen vagy közvetett hatással van a korábbi logó és allegorikus szoborcsoportban megfogalmazott emberi-társadalmi értékekre, azonban a gyakorlat ezt
cáfolja. Az MNB nem képes tartani, sőt lényeges mértékben befolyásolni sem az árérték stabilitást sem. Elszabadult a nemzeti valuta árfolyama, és jelentős mértékű az
éves pénzromlás (infláció) is.
Ezenkívül egy központi bank nem csak az árfolyamstabilitással lenne képes beavatkozni a gazdaság folyamatába, az értékek keletkezésének és megőrzésének
mecahnizmusába. Arról még nem is esett szó, hogy a pénz, az általános csereérték nem
minden szempontból fejezi ki az emberek egyéni és közösségi értékeinek megfelelő eszményeket. Még a „szépség”, a „bizalom”, a „bőség”, a „építőipar”, a „mezőgazdaság”, az
„ipar” sem feltétlenül feleltethetők meg az abszolút emberi értékeknek, de erre nézvést
azért történetileg van, vagy legalábbis volt szélesebb körű társadalmi egyetértés.
Az új logó grafikai, de szimbolikus és nem antropomorf jelképen keresztül, a pénz
absztrakt csereértékén keresztül határozza meg a Magyar Nemzeti Bank szerepét a
társadalomban. A grafikonok, pontosabban itt: diagramok csupán egy egydimenziós
„értéket” jelentenek, az árstabilitást. Ám ez sem tartható, nem működik se mint célkitűzés, se mint szimbólum.
Van ennek a jelenségnek egy érdekes aspektusa, ami szemiotikailag ragadható meg
a legegyértelműbben. Az új logó jelzi azt az eltávolodást, ami a pénz mint csereérték és
a pénz értéke fölött őrködő Magyar Nemzeti Banknak nevezett intézmény kapcsolatának átalakulását jelzi a társadalmilag meghatározható emberi értékek irányában. A
logóból kitűnik, hogy már nem az emberi és közösségi értékek a fontosak, legalábbis
közvetlenül, hanem legfönnebb csak a pénz csereértékén keresztül, de már láthatatlanul. A megfeleltetés már nem garantált. Még ha a pénz és annak jeltárgya állandó, de
legalábbis stabil lenne, de nem az. Még a csereérték, a pénz jeltárgya, az aranytartalék
is nagyrész eltűnt!
Magyarország aranytartaléka a statisztikák szerint 2010-ben 3,1 tonna volt. Romániának 103,7 tonna, Szlovákiának 31,8. 1990-ben az MNB 65 tonnát eladott, azóta a
forintnak a fedezete (máig is) az amerikai dollár. (Szabó, 2008) Az amerikai dollárnak
az értéke azonban nem állandó, annyira nem, mint az aranyé. A dollárnak ráadásul nem
fedezete az amerikai bankokban őrzött rekordmennyiségű aranytartalék. A dollár is
inflálódik, mert évről évre folyamatosan bocsájtanak ki aranyfedezettel nem bíró pénzt.
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A magyar fizetőeszköznek tehát gyakorlatilag eltűnt az aranyfedezete – vagyis a
jeltárgya.
Ha valamiben, akkor ebben a történekben megvalósult McLuhan metaforikus és
metaforikusan túlzó megállapítása a közösségi kommunikációról: „A média maga az
üzenet.” (McLuhan, 1962.) A pénz, a csereérték az új MNB-logó szerint önmagáról
szól, és elveszítette a kapcsolatát azokkal a közösségi értékekkel, amelyek képi és egyben szimbolikus (összességében allegorikus) megfogalmazást nyertek az MNB régi
logójában.

Újabb példák a jelentéskiüresítésre
Elsőként egy ellenpéldát idézek. Nem minden absztrakció jár feltétlenül jelentéskiüresítéssel. Előfordul olyan is, amikor a stilizáció megőrzi, sőt gyarapítja az eredeti jelentésrétegeket. A Lánchíd Rádiónak a logója a névvel együtt erőteljesen emlékeztet a
Lánchíd vizuális megjelenésére, ugyanakkor nagyon erőteljesen idézi rádiók és más
lejátszók digitális kijelzőinek az ikonográfiáját. A színek összetételével még a nemzeti
trikolór jelentésrétegét is belekomponálták a logóba, ami egyáltalán nem erőltetett,
hiszen ilyen is van, vagy lehetséges.

A Klubrádió ikonikus alapú logója kissé talányosabb, mint a Lánchíd Rádióé, de az
biztos, hogy jól megjegyezhető logót találtak a zebra és a politikailag egyébként részben már a másik oldal által birtokolt narancssárga szín révén. A szürrealistáknak is
egyébként egy egzotikus trópusi állat, a zsiráf volt a szimbolikus és kultikus állatuk.

A Budapesti Közlekedési Vállalat, Rt., majd Zrt. logói láthatók az utóbbi évekből,
évtizedekből. A szocialista időszakban eltűnt a város címeréből a korona, az oroszlánok és a Budapest-zászló színei, de belekerült a vörös csillag. A BKV ZRT logója
egyrészt gazdagodott ikonikusan, hiszen modellálja az utakat, a vasúti sínpályákat.
Mégis összességében egy eltávolodás, jelentéskiüresítés történik, hiszen nincs már
jelen a fenntartó, Budapest város címerének egyetlen mozzanata sem a „B” betű kivételével. Ennek a való életben is megvan a párhuzama, hiszen a főváros vezetése fokozatosan kiszállna a tömegközlekedési vállalat működtetéséből-finanszírozásából.
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A ferihegyi Repülőtér és jogutódjainak logóiban is felfedezhető egy jelentéskiüresítési folyamat. A Légiforgalmi Igazgatóság logójában egyértelműen felismerhető a régi
(Ferihegy 1) irányítótornya, és könnyen megjegyezhető. A jogutód „Budapest Airport”
logójában már csak az „Airport” szó alapján ismerhetők fel a repülőgépek
farokszárnyai. A harmadikon szintén csak a név alapján lehet gyanítani, hogy mire
utalhat a papírrepülő és a „bud” rövidítés, ami érdekes módon, az új mnb-logóhoz hasonlóan kisbetűs. Egyre távolabb kerül tőlünk a repülőtér, miközben fizikailag ott marad. Kérdés, hogy meddig, ha a nemzeti légitársaság, a MALÉV is megszűnt?

A szentendrei HÉV-et elnevezték „5-ös HÉV”-nek. Így jelenik meg a menetrendben,
és így mondják be a „combino” villamoson a Margit-híd budai hídfőjénél. A számokkal
történő nevek nagyon nehezen megjegyezhetőek. Erről elmélkedett Eisenstein is a „Montázs 1938” című tanulmányában. A jelentéskiüresítés itt félrevezet, és még manipulációt
is sejtet. Még a helyi, a budapesti is azt hiszi, hogy létezik a fővárosba tartó kilenc különböző HÉV, ám nincs, csak négy vagy öt, ha a cinkotai elágazást külön számoljuk. Négy
metróval számoltak, az ötös szám az első HÉV-é. Ebből talán arra kell következtetni,
hogy középtávon ötös metrót nem is terveznek? Igaz, még a négyes sem készült el, de
egy ilyen nagy városban az utazók több földalatti hálózatra számítanának.

Nem okozott osztatlan sikert a közszolgálati rádiók rövidítéses elnevezése. Az
„emer egy, emer kettő, emer három” egyértelmű jelentéskiüresítés. Mintha a névadó
gyengíteni akarná a névben foglalt nemzeti szimbólummal való azonosulási lehetőséget. Talán a visszajelzések, tiltakozások miatt is az MR1, MR2, MR3 urán visszahelyezték a Kossuth, Petőfi és Bartók neveket hangzásban is és a logóban is. A Kossuth
Rádió hangzó szignálját azonban eltüntették. „Éljen a magyar szabadság, éljen a haza!”
Ne éljen?

Talán a legerősebb tiltakozást a Petőfi Irodalmi Múzeum nevének megváltoztatása
váltotta ki. Az írók nyomban érzeték, hogy jelentéskiüresítő, elidegenítő effektussal
találkoztak. Hosszú, felháborodott cikkeket írtak, mire 1999-ben, nem sok idővel az
átnevezés után a Magyar Irodalom Házából ismét Petőfi Irodalmi Múzeum lett. Utána,
érdekes módon, ha nem is minisztériumi nyomás, de valami más hatására szelídítették
a logót. A rövidítés, a PIM is semlegesítő hatású. A zöld szín erős, karakteres, magyaros – látható: nem minden zöld mű – de a Pegazus-rajz kissé gyermeteg, ami valahogy
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kevéssé illeszkedik a magyar irodalom egyébként magas színvonalához. Az is kérdés,
hogy miért épp a szárnyas ló a magyar irodalom jelképe.

A Nemzeti Színház logói még kevésbé tűnnek nemzeti jellegűnek. A vörös színárnyalatai önmagukban inkább másféle irányultságot sejtetnek. A fekete és a piros használatos ugyan a Székelyföldön, de ott is a kék-arany lobogó az elfogadottabb, mint a
fekete-piros. Ezeknek a logóknak a stilizációi és absztrakciói kevésbé közérthetőek.
Gyenge ikonikus utalás csak a másodikban van, amelyben a (klasszicista) építészeti
ívet emeli ki kis mértékben az „n” részbeni átszínezése.

A legújabb Nemzeti Színház épületének a tervei is absztrakt stílusúak voltak. A
díjnyertes pályamű (Bán Ferenc, 1997), amelyet az Erzsébet tér – Deák-térre tervetek,
olyan, mintha egy tudományos-fantasztikus filmhez készítették volna díszletnek. A
hozzá tartozó városterv-részlet, amelyet Ferencz Marcell tervezett, az is olyan, mintha
egy falanszter része lenne.

Nem voltak épp súrlódásmentesek azok a viták, amelyek azután alakultak ki, miután egy kormányváltást követően nem a pályázaton nyertes terv szerint építették meg
az új Nemzeti Színházat. A jogi és etikai hátterét nem kívánom kommentálni, mert nem
kompetenciám, de annyit azért megállapíthatok, hogy emberközelibb Siklós Mária
megvalósult terve (1999–2002), mivel az építészeti stílusokat ötvöz szerves módon, és
a hajóforma is barátságosabb, mint a teljesen absztrakt. Az új Nemzeti az utána az
egész beépülő partszakasz építészeti stílusára hatott.
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A túlzott mértékben absztrakt vizuális formák közönség általi csekély elfogadottsága nem meglepő. Az ikonikus jelek művészeti ágainak absztrakciós törekvése természetes és indokolt, azonban különösen a köztéren elhelyezkedő műtárgyaknak megfelelő mértékben közérthetőknek kell lenniük és széleskörűen elfogadottnak.
Joggal nevezhető igényes szellemi alkotásnak az Ötvenhatosok terén az 1956-os
emlékmű, azonban meg lehet érteni a tiltakozókat is. Az alapgondolat talán megfejthető, hogy a szürke (rozsdás) tömeg rozsdamentes acéltömbben egyesül, és felszántja
akár az útburkolatot is. Még túl egyértelmű, és didaktikus is a jelentés. A többi mozzanat pedig nem része a vizuális, látható kommunikációnak. Aki nem olvas utána, az nem
tudhatja, hogy az emlékmű tengelye 56 fokos szöget zár be a Dózsa György úttal, és
2006 vasoszlopból áll (akkor már miért nem 1956-ból?), 56 centiméteres a körpadkája,
és 2006. október 23-án, 19 óra 56 perckor avatták fel.
A kommunista utódpárt kormányzása idején épített „Vaskefe” megítélése egyszerre
politikai és esztétikai kérdés. Nehéz elvárni az azonosulást a rozsdás oszlopokkal is. A
forradalom idején az utcára vonult emberek allegóriái rozsdás oszlopok? És csak együtt
válnak rozsdamentessé? Ez olyan agresszív kommunikációs gesztus, mint amikor a
járókelőket az újságírók „utca emberének” nevezik. Aki kiteszi a lábát az utcára, az
már az utca embere?

Ahol komolyan veszik a nemzeti hagyományokat és a kulturális identitás kérdését,
ott nem idegenítik el az embereket a környezetüktől túlságosan absztrakt vizuális formákkal. A románok, akik 1990-es, sőt 2000-es években sem hagytak fel Erdély kulturális gyarmatosításával, számos ortodox templomot építenek ott is, ahol nincs, vagy kevés
a románság. Az igazság tehát valahol középúton lenne. A képen látható, hogy a
kizzsolnai református templom mellett épül a kupolás román ortodox templom. Nagyon
egyértelmű, melyik építészeti stílus illik a tájba, melyiket termelte ki ez a vidék. Az
építészetnek is van egyébként olyan irányzata, amelyik egyszerre tud hagyományos és
újító is lenni. Makovecz Imre organikus stílusa, és egyik legszebb megvalósult példája,
a csíkszeredai katolikus templom jól példázza ezt.
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Végezetül nézzünk meg egy fontos közéleti szimbólum változásait, amelynek során
jelentésteremtésre, kiüresítésre és visszaállításra is egyaránt találni példákat. Érdekes
megfigyelni, hogy milyen helyi, országos és nemzetközi erőviszonyok határozzák meg
egy adott közösségi jelképnek a tartalmát, annak jelentésrétegeit. Van olyan szándék,
amelyet nyíltan vállalnak, másokról elemzők, újságírók sem értekeztek.
Budapest zászlaja 1873 és 2011 között az alábbi volt.1 A kiegyezés után, Pest, Buda
és Óbuda egyesítésének évében a főváros közgyűlése Erdély nem hivatalos zászlaja
színeivel kívánta kinyilvánítani együvé tartozását a keleti országrésszel.

Erdély két, nem hivatalos történelmi zászlaja látható lejjebb. A román trikolór színeit is Erdély zászlajából kölcsönözték, bár a románok más eredetmítoszokat is gyártottak. A 19. században versengés folyt ezen szimbólumok birtoklásáért.

A román trikolór ugyanazokból a színekből áll, mint Erdélyé és Budapesté csak az
utóbbinak függőleges a sávozása. 2011-ben a hivatalos indoklás szerint azért kellett
megváltoztatni a főváros zászlaját, hogy ne tévesszék össze mással. Nem mondták ki,
de a román zászlóról van szó. A románok nem kommentálták bőven a dolgot, mert
bizonyára elégedettek voltak, hogy ők kerültek ki győztesen e szimbólum birtoklása
fölötti harcból.

Budapest zászlaja 2011. augusztus 15-31. között. Az új városvezetés az 1848–49-es
forradalom és szabadságharcban a Honvédsereg által használt zászlóra emlékeztető szimbólumot választott. A mintázat erősen hasonlít Magyarország jelenlegi hadizászlajára is.

Budapest zászlaja 2011. augusztus 31. óta az alábbiakban látható. Megszelídítették a
fogazatot, semlegesítették annak harcias hegyeit egymással való szembefordítással. A
1

Budapest zászlói, a képek forrása: http://hu.wikipedia.org/wiki/Budapest_z%C3%A1szlaja
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harcias szimbolikából szelíd ornamentika lett. A világoszöld színtől visszatértek a régebbi, határozottabb sötétebbhez, de a mintázat nem fut körbe, mint az elődeinél. A semlegesített fogazat által szegélyezett, önmagában is nyílt fehér tér nem teljesen körülhatárolt,
nem védett. A kompozíció emlékeztet is az 1848-asra, és hasonlít a hadizászlóra is, de
csak nagyon visszafogottan és áttételesen. Talán úgy ítélték meg a döntéshozók vagy
tanácsadóik, hogy a 21. század elején a magyar fővárosnak nem lehet a forradalomra és
szabadságharcra, illetve az ország hadizászlajára erősen hasonlító jelképe?

Összegzés
Az összetett, közéletben használt jelképek követik a társadalom, illetve a társadalom
irányító erőinek a változásait. Ha például a Magyar Nemzeti Bank már nem vállalja fel
közvetlenül az általános emberi és közösségi értékek szolgálatát, és a tevékenysége a
csereérték (pénz) egydimenziósan mért árstabilitási folyamatára koncentrál, akkor ez a
váltás a szimbolikus kommunikációjában is megjelenik. Épp az MNB logójának cseréje nyomán mutatható ki a legszemléletesebben, hogy a logó jelölő-jelölt-jeltárgy viszonyában még maga a jeltárgy is „eltűnhet”, vagy legalábbis kiüresedhet, szimbolikussá
válhat. A nemzeti fizetőeszköz fedezete többségében már nem az arany, hanem a szintén nem aranyfedezetet alkalmazó amerikai dollár.
A jelentéskiüresítés és a jelentés-visszaállítás tendenciái kimutathatók a közösségi
szimbólumok használatában. Ennek szemléltetésére is bizonyítására szolgálnak a sok,
nagyobb, akár országnyi és nemzetnyi embert érintő példák értékelése.
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Ruszin‒magyar kétnyelvűség a bács‒szerémi ruszinok
őseinél, mint fontos tényező a magyar eredetű
családnevek keletkezése szempontjából1
FIRISZ HAJNALKA
A történelmi Magyarország létezése kezdetétől fogva multinacionális, multikulturális
és többnyelvű volt. A kulturális és nyelvi kapcsolatok nyomot hagytak a történelmi
Magyarország területen élő népek életében ‒ kultúrájukban és nyelvükben. A magyar
nyelvnek más nyelvekre, valamint a ruszinra is a legnagyobb hatása volt, mivel a magyar, mint hivatalos nyelv és a többség által beszélt nyelv, a legtekintélyesebbnek számított. A ruszinok Magyarország területén való több évszázados tartózkodása befolyásolta a társadalmi, gazdagsági életüket, továbbá kultúrájukat, s nyelvüket.
A XVIII. században a ruszinok többsége Sáros, Zemplén, Ung, Bereg, Ugocsa és
Máramarosi megyék nagyobb községeiben éltek, kisebb csoportokban, ill. nemzetiségi
vegyes községekben Szepes, Gömör, Borsod, Abaúj, Szabolcs, Szatmár és Bihar mutathatók ki (Udvari 1996: 25). A bács-szerémi ruszinok dialektusa azon a területen
alakult ki, ahol együtt éltek más nemzetiségekkel, elsősorban szlovákokkal és magyarokkal (Király 2001: 7). Ahogy a nyelvük a más nemzetiségekkel közös életük eredménye, úgy a bács-szerémi ruszinok őseinél az idegen eredetű családnevek, a Felvidéken (még a Bácskába való vándorlásuk előtt) a magyarokkal és a szlovákokkal való
közös életüknek köszönhető. A ruszin nyelvet tekintve általában fontos az a tény, hogy
ruszinok a magyar nyelv környezetében éltek a magyar honfoglalás óta. A XIII‒XVIII.
századig a soltészek és kenézek vezetésével a ruszinok lassan, kis csoportokban telepedtek le Magyarországon. A ruszinok pásztorok és földművesek voltak. A legrégebbi
bevándorlók az erdős Kárpátokban telepedtek le. A ruszin jobbágyokat szívesen fogadták a Rákóczi birtokokon. A török pusztítás után a ruszinság a túlnépesedett Bereg,
Zemplén és Máramaros megyéből levonult Abaúj, Borsod és Dél-Zemplén megyékbe.
A XVIII. században sor került a ruszin nép egy részének Délvidékre való migrációjára
(Udvari 1996а: 3).
Hosszú ideig az egész ruszinság – és az a részük, amely Bácskába vándorolt a
XVIII. század közepén, s a Délvidéken telepedett le – a vándorlás előtt és után is magyar nyelvű környezetben élt. Számukra a magyar hivatalos nyelv volt a XX. század
első két évtizedéig, és addig ruszin-magyar kétnyelvűségben éltek. (A Szerb-HorvátSzlovén Királyság megalapítása, ill. a szerb-horvát hivatalos nyelv bevezetése után, a
ruszin-magyar kétnyelvűséget felváltotta a ruszin-szerb, azaz a ruszin-horvát kétnyelvűség.) A közös élet során alakultak ki a ruszin-magyar, illetve a magyar-ruszin nyelvi
kapcsolatok. Az első magyar jövevényszavak az első szláv-magyar nyelvi kapcsolatok
során jelentek meg a ruszin nyelvben. Többségük az ómagyar nyelv korából származik
(Udvari 1997: 101), illetve a XVII. század előtti időkből (Удвари 1985: 52). A hosszú
nyelvi kapcsolat, és az alapján, hogy a ruszinok mikor telepedtek le Magyarországon,
következtetni lehet arra, hogy abban az időben nem csak hungarizmus keletkezett a
ruszin nyelvben, hanem magyar eredetű családnevek is létrejöttek, melyek a magyar
1

A szöveget Farkas Tamás lektorálta.

nyelvi hatásra utalnak, ami a közös ruszin és magyar népi életről és ruszin-magyar
kétnyelvűségről tanúskodik.

1. A ruszin-magyar kétnyelvűség, magyar jövevényszavak és magyar eredetű
családnevek keletkezése a ruszinoknál
Az általános folyamatok, s a nyelvi kapcsolatok definiálásával a magyar jövevényszavakat könnyebben ki lehet mutatni a ruszin nyelvben, és ezzel könnyebb megérteni a
magyar eredetű családnevek keletkezését is. Ha nem is az egész ruszinság, de az egyik
része biztosan tudott magyarul olyannyira, ahogy azon a területen beszéltek, ahol ruszinok magyarokkal vegyesen éltek2. A más népekkel való állandó, hosszú ideig tartó
kapcsolat során, a kárpát-medencei nyelv areában kétnyelvűség és többnyelvűség is
létrejött azoknál a népeknél, akik több évszázadig együtt éltek a történelmi Magyarország területén. Természetes, hogy ez a jelenség nem kerülte el a ruszin népet sem,
akiknél más kétnyelvűség ill. többnyelvűség mellett a ruszin-magyar kétnyelvűség is
megfigyelhető. A ruszinoknál, ahogy más népeknél is, akik a magyarországi multinacionális társadalomhoz tartoztak, a kétnyelvűség: 1. individuális, 2. csoportos és 3. tömeges lehetett. Csoportos kétnyelvűségről beszélünk akkor, mikor külső érintkezése
történik azok között a társadalmi tagok között, akik két nyelven beszéltek. Tömeges
kétnyelvűség az, mint az állandó belső érintkezés eredménye a társadalom azon tagjainál, akik két nyelven beszéltek, mely még jobban erősíti a nyelvi kontaktusokat, jobban
mélyíti a közös nyelvi befolyásokat és hatása van a fejlődésükre (Balázs 1989: 189–
190). Feltételezni lehet azt is, hogy ruszinoknál a múltban jelen lehetett mind a három
(ruszin-magyar) kétnyelvűségi forma. Csoportos kétnyelvűség jelentkezhetett a nemzetiségi homogén ruszin falvakban (pl. úgy, hogy ezekből a falvakból valamennyi lakos
ideiglenes munkát vállalt máshol, ahol kapcsolatban voltak a magyarokkal) vagy a
nemzetiségi heterogén falvakban. Tömeges ruszin-magyar kétnyelvűség keletkezhetett
azokban a falvakban, ill. megyékben, ahol a magyar lakosság többségben volt. Ilyen
kétnyelvű községekben, ahol kétnyelvű ruszinok éltek (valahol kétnyelvű magyarok is)
egy bizonyos idő, a közös élet és nyelvi kapcsolatok során nyelvi interferencia alakult
ki ‒ eltérések a normától, amely a kétnyelvű személyeknél keletkezik, mint két (vagy
több) nyelvismeret eredménye. Ez azt jelenti, hogy ilyen személyeknél a nyelvi jelenségek átalakulása megy végbe az adott nyelvben az idegen fonológiai, morfológiai,
szintaktikai és lexikai elemek importálása miatt (Filipović 1986: 36). A következő szint
a nyelvi hatás. Amikor az egyik nyelv hat a másikra (áthelyezés, azaz valamely nyelvi
elemek alternatív használata után) integráció keletkezik, azaz a befogadott elem az
átadó nyelvből beilleszkedik a befogadó nyelvbe, amelynek eredményei a jövevényszavak (Filipović 1986: 38).
A nyelvi kapcsolat első helye a kétnyelvű személy fejében található. Ha egy kétnyelvű személy megtanul egy másik nyelvet, nem szabad az első nyelvet (amely legtöbb esetben az anyanyelve) a megtanult (második) nyelvvel összekeverni, azaz a két
nyelvi rendszert külön kezelje egymástól. Ha ez nem sikerül neki, akkor nyelvi interferencia alakul ki (Filipović 1986: 36). Ez a folyamat minden jövevényszó keletkezésére
bármelyik nyelvben jellemző, így a ruszin-magyar nyelvkapcsolatban is. A kárpátmedencei nyelvi areában a jövevény- és vándorszavak ilyen módon terjedtek el. Így pl.
2
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a magyar szavak a ruszin nyelvbe szóhiány miatt vándoroltak, vagy a használatból
kiszorult már létező ruszin szavak helyett. Így zajlott le a szóátvétel folyamata. A magyar a ruszin nyelvet több nyelvhasználati téren befolyásolta ‒ államrend és gazdagsági
terminológiát (pl.: вашар < vásár, валал < falu, ешкут < esküt, нотаруш < nótárius); – foglalkozási elnevezéseket (pl. югас < juhász, кочиш < kocsis, кондаш < kondás) (Kniezsa 2000: 150) (amelyek között felismerhetjük a magyar eredetű családneveket a bács-szerémi ruszinoknál); – szavakat a népi életből, azaz a mindennapi használati tárgyak neveit (amelyek között van a фейса (< fejsze) szó, amelyikből Фейса
családnév keletkezett); – igéket és mellékneveket, mint tulajdonságok megnevezései,
melyekből a ruszinoknál szintén magyar eredetű családnevek keletkeztek (Kniezsa
2000: 150) (pl.: Киш < kis, Надь < nagy, Мелеґ < meleg); –és ‒ pásztor terminológiát
(foglalkozási elnevezéseket: кондаш < kondás, югас < juhász) (Kniezsa 2000: 150–
151) közvetített. A Kárpátok északi részén a magyar nyelv a történelem során leginkább nyomot hagyott a pásztor terminológiában, nemcsak a ruszinban, hanem a lengyel
és szlovák nyelvekben is (Gogolák 2000: 172) és ugyanúgy a katonai kifejezésekben is,
melyekről a bács-szerémi ruszinoknál a következő családnevek tanúskodnak: Катона
< katona, Дудаш < dudás, Гайдук < hajdú. A magyar nyelv és anyagi kultúra a ruszin
nyelvben nyomot hagyott olyan téren, hogy befolyásolta a múltbéli ruszin öltözködést
Bereg és Ung megyékben. Ott a ruszinok utánozták a magyarok öltözködését. A ruszinok is a szatmári gubásoknál varrattak maguknak fehér gubát (Gogolák 2000: 173). Ez
nyomot hagyott a ruszin nyelvben és a családnevek létrejöttében is. A bács-szerémi
ruszinoknál pl. létezik családnév Ґубаш < gubás. A ruszin kultúrára hatással volt valamennyi magyar történelmi személy is, akik a ruszinoknál különösen kedveltek voltak, akiket a ruszinok a népirodalmukban és népdalaikban saját nagy barátjukként és
védőjükként ünnepeltek. Köztük elsősorban Mátyás királyt és II. Rákóczi Ferencet
(Gogolák 2000: 173). Keresztnevük megtalálható a XVIII‒XIX. századi ruszin lakta
összeírásokban (Лабош 1979: 61–222, Жирош I: 27–314), ami arra utal, hogy a magyar nyelvhasználat ilyen módon is befolyásolta a ruszint, és ennek a következménye
olyan családnevek keletkezése a ruszinoknál, amelyek e nevek használatáról tanúskodnak: †Ференчак (< Ferenc), családnév és családi ragadványnév Матяш (< Mátyás).
A magyar eredetű családnevek, a bács-szerémi ruszinok elődeinél, mint ahogy a
magyar jövevényszavak zöme is, a Felvidéken keletkeztek, még a Bácskába való vándorlásuk előtt. Ebből következtetni lehet arra, hogy a magyar eredetű családnevek a
régiréteghez tartoznak, azaz a korábbi hungarizmusokhoz a bács-szerémi ruszinok
nyelvében (Рамач 2002: 400–408).

2. Magyar eredetű családnevek keletkezése a ruszinoknál
A magyar, mint nagyobb tekintéllyel bíró nyelv (a ruszinhoz képes) a családnevek
meghonosodását három módon befolyásolta: ‒ a hivatalos adminisztráción keresztül, ‒
a mindennapi kommunikáció során, s ‒ a kétnyelvűségen keresztül.
Ha a magyar családnevek keletkezéséről és meghonosodásáról esik szó, akkor tekintettel kell lenni a következő tényekre: 1. Magyarországon a családnevek kialakulásának
kezdete a XIII. század második felére esik, s a XVI. század végéig tart, amikor a megyei összeírások alapján a családnevek használata kötelező volt (Melich 1943: 272); 2.
A családnév keletkezését és elterjedését a bürokrácia fejlődése okozta, a lakosok (Hajdú 2003: 734–735), illetve az adózók összeírása; 3. A kötelező kéttagú antroponimum
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használatát ‒ családnév használatát a személynév mellett, Magyarországon II. József
császár vezette be a XVIII. század végén (Kálmán 1989: 70). 1787-ben dekrétumot
hozott létre a kötelező családnév használatáról, ami 1788-tól lépett életbe. 1814-ben I.
Ferenc császár olyan törvényt alkotott, mely megtiltotta az önkényes családnév változtatást külön minisztériumi hivatalos engedély nélkül (Hajdú 2003а: 256, Чучка 2005:
Х); 4. Ezekkel a rendelkezésekkel az Habsburg birodalomban lezárult a családnevek
kialakulásának ill. meghonosodásának folyamata az összes nemzetiségnél; 5. A ruszin
lakta Bácskában való összeírások alapján a XVIII. század második felében és a XIX.
század első felében (Лабош 1979: 61–222, Жирош I: 27–314) látni lehet azt, hogy
még a bács-szerémi ruszinok őseinek többségénél a családnév használata már az említett kötelező családnév használatáról szóló törvények létrehozása előtt stabilizálódott.
Pais szerint, egy nép személynév ill. családnév rendszere szoros összefüggésben áll a
történelem fejlődésével és változásaival (Pais 1966: 5). Ez a ruszinok családnévrendszerére is vonatkozik, melyekhez szláv-, magyar és más eredetű családnevek is
tartoznak. Emiatt a ruszin családnevek keletkezésének és terjedésének történetét a magyar családnevek keletkezésének szemszögéből is érdemes megvizsgálni, tehát azt,
hogyan jöttek létre a magyarországi magyaroknál a családnevek, mivel a bács-szerémi
ruszinok elődei, a Bácskába való vándorlásuk előtt és után is Magyarországon éltek.
Emellett ezek kutatásához célszerű bizonyos ismereteket szerezni a szlávok családneveinek keletkezési módjáról. A családnév keletkezés a magyaroknál – mely a jobbágyoknál volt megfigyelhető – ugyanúgy jellemző a ruszin jobbágyok lakta települések lakosainak családnév keletkezésére, akik akkoriban már a történelmi Magyarország területen
éltek, különösen, ha magyar eredetű családnevekről van szó, mivel a ruszin lakta települések lakosainak zöme jobbágy volt.
Az átvett és meghonosodott magyar eredetű családneveknél a bács-szerémi ruszinoknál megfigyelhető a hungarizmusokra jellemző fonetikai adaptáció. Az az időszak ‒
a. XIV. századtól a XVI. századig illetve a XVIII. század végig, amikor a családnevek
kialakultak illetve használatuk Magyarországon megszilárdult ‒ hosszú folyamat volt.
Ez idő alatt a magyar eredetű családnevek a fonetikai változások mellett morfológiai
adaptáción is keresztül mentek, mint a hungarizmusok általában.
Összetett szavak ugyanúgy jönnek létre a ruszinban is, mint a magyar nyelvben
(MGr2006: 327 és Рамач 2002: 63). Ez a tény azért is fontos, mert a bács-szerémi
ruszinoknál vannak összetett családnevek, melyeknél mindkét elem magyar eredetű,
vagy az egyik magyar és a másik ruszin eredetű. A családnevek keletkezési módját
tekintve a ruszinoknál is használatosak ugyanolyan összetett családnevek, mint magyaroknál. Ezek könnyen terjedtek el a hasonlóságuk miatt, vagy azért, mert emiatt a keletkezési módjukat egyszerű volt átvenni a magyar nyelvből. Ez is arról tanúskodik,
hogy a bács-szerémi ruszinok őseinél ruszin-magyar kétnyelvűségről beszélhetünk.
Jelentős magyar nyelvi befolyásról „árulkodnak” a bács-szerémi ruszin családnevekre
jellemző morfológiai jelenségek. Erről elsősorban a magyar eredetű családnevek morfológiai variánsai tanúskodnak. A magyar eredetű családneveknél analóg morfológiai változások történtek, amikor szláv képzéssel keletkeztek. Ilyen morfológiai változások figyelhetők meg a következő családneveknél, melyek lexikailag magyar és morfológiailag
ruszin (szláv) vonást mutatnak: Бесерминьски, Ґаднянски, Кашовски, Керестурски,
Салончански (Кочиш 1978: 189–211). Morfológiai változatuk magyar képzőkkel a
következő családnevek: Бесерминї (< böszörményi), Ґадняї (< gadnai), Кашаї (< Kas35

sai ~ kassai), Керестури (< Keresztúry/Keresztúri ~ keresztúri), Салонтаї (Кочиш
1978: 189–211) (< szalontai). Ebből arra lehetne következtetni, hogy a ruszinok értették
a magyar szavak jelentését, amelyekből a családnevük keletkezett. A lakosok a faluban
ragadványneveket adtak egymásnak, amelyekből később hivatalos családnevek keletkeztek. Így jelentkezhettek duppleta családnevek ‒ olyanok, melyeknél az egyik variánst
magyar szuffixummal képezték, míg a másikat ruszin képzővel.
Az a tény, hogy vannak olyan családnevek, amelyek magyar személynevekből és
köznevekből keletkeztek, arról tanúskodik, hogy a ruszinok a múltban azokat a neveket
sajátjukként használták, és ezeket a főneveket használták a beszédükben is, mint
neghonosodott jövevényszavakat. Sok olyan magyar eredetű családnév van, mely magyar főnevekből származnak, és ezeket mint hungarizmusokat használják a ruszinban:
Боґар (< m. bogár > r. боґар), Ґовля (< m. gólya > r. ґовля), Катона (Кочиш 1978:
192–200) (< Katona ~ m. katona > r. катона). Emellett, ha a magyar eredetű családnevek morfológiai jellemzéséről van szó, fontos megemlítenünk, hogy náluk nem kis
számban vannak olyan családnevek, melyek lexikailag magyar eredetűek, de szláv, ill.
ruszin képzőkkel jöttek létre, mely szintén a ruszinság ruszin-magyar kétnyelvűségéről
tanúskodik, illetve arról, hogy a múltban rendelkeztek bizonyos magyar nyelvtudással,
mivel ők ezeket a szuffixumokat helyesen tudták használni. Így keletkeztek a következő családnevek (a már fentebb említett variánsok mellett): Балащак, Балащик (< Balázs), Вадаски (< [Felső]Vadász), Венчельовски (< Vencselő), Малацканїн, Малацко
(< m. malac), Нїрчак, Нїряк (Кочиш 1978: 190–207) (< Nyír).
A ruszinoknál jelentős számban vannak olyan összetett családnevek, melyek magyar eredetű elemekből jöttek létre: – olyanok, ahol az első tag magyar és a második
szláv eredetű: Кишголи, Кишянков (< m. kis + r. голи = meztelen, + r. –янков = Jankóé), Надьпопов (< m. nagy + r. попов = papé ), Папянски, Папянко (Кочиш 1978:
201–208) (< m. pap + ruszin (-ян- + képző -ски, + -янко < Янко) és – olyanok, amelyeknek mindkét elem magyar eredetű: Кишюгас (< Kiss/Kis ~ kis + Juhász < juhász),
Надьмакаї (< Nagy ~ nagy + Makai < makói), Папандриш (< Papp/Pap ~ pap +
Andris), Рацмишка (< Rácz/Rác ~ rác + Miska), Рацпети (Кочиш 1978: 201–210)
(< Rácz/Rác ~ rác = + Peti). A kéttagú családneveknél az egyik elem a régi család
ragadványneve, a második pedig az új. Az időbeli sorrendjüket nehéz megállapítani
(melyik volt a régi és melyik az új ragadványnév). Abban az esetben keletkezett összetett családnév, amikor az egyik elem nem szorította ki a másikat (Hajdú 2003: 756–
757). Az ilyen változások természetes módon mentek végbe (Hajdú 2003: 760).
A bács-szerémi ruszinoknál jelentős számban vannak magyar eredetű családi ragadványnevek. Ilyenek pl. a következők: Андришко/Андришка (< Andris), Югас (<
m. juhász), Берци (< Berci), Ґеци (< Géci ), Лукачов (< Lukács), Вереш (< m. veres/vörös), Лацканїн (< Lackó), ), Лацкань (< Lackó), Малацко (< m. malac), Ґажи
(< Gazsi), Ґабор (< Gábor), Данко (< Dankó), Данчо (< Dancsó =), Фунтош (< m.
fontos), Ержань (< Erzsi), Катончик (< Katona < m. katona), Керекярта (< m.
kerekgyártó), Ґовля (< m. gólya = r. ґовля), Mедєши (< Meggyesi < m. meggyesi),
Кишмишка (< Kiss/Kis ~ m. kis + Miska), Матяш (< Mátyás), Шайтош (< m. sajtos), Шандор (< Sándor), Надьмишка (< Nagy ~ m. nagy + Miska), Новта (< m.
nóta), Такач (< m. takács, Пештика (< Pesta), Пулькаш (< m. pulykás), Сабадощик
(< Szabados ~ m. szabados), Шовань (Кочиш 1978: 190–217) (< m. sovány). A felsorolt magyar eredetű családi ragadványneveknél megfigyelhetők szláv és magyar kép36

zők. A bács-szerémi ruszinok családi ragadványnevei, mint ahogy családnevek is, arra
utalnak, hogy őseik kétnyelvűek voltak, azaz az anyanyelvük mellett a Felvidéken, a
Délvidékre való vándorlásuk előtt tudtak magyarul is,3 s ezek a magyar eredetű családés ragadványnevek a ruszin-magyar nyelvi kapcsolatok, és az emiatt végbement nyelvi
interferencia eredményei.
Ahogy már az előzőekben kifejtettem, minden magyar eredetű családnév átment
bizonyos fonetikai változáson a ruszin nyelvben való adaptációja során. Ilyen családnevek a mai dokumentumokban is megtalálhatóak, amelyek most már nem magyar
nyelvűek, mivel a bács-szerémi ruszinoknak a magyar már nem hivatalos nyelv. Viszont, ezek a családnevek ‒ mint magyar jövevényszavak ‒ náluk még mindig használatosak, de oly módon, hogy számos kifejezés lexikai jelentését a bács-szerémi ruszinok nem ismerik. Napjainkban ezek a családnevek mint megkövesedett szavak és szószerkezetek léteznek.
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3

Lehetséges, hogy nem az egész ruszin populáció beszélt magyarul, de egy része biztosan rendelkezett bizonyos magyar nyelvtudással ‒ ha nem is anyanyelvi szinten, akkor valamennyit megtanultak,
amennyi elegendő volt a mindennapi életük során.
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A digitális olvasási stratégiák metakognitív folyamatainak
feltérképezése
GONDA ZSUZSA
1. Bevezetés
Mindennapi tapasztalatainkból tudjuk, hogy a 21. század legfőbb információforrásai az
interneten megjelenő digitális szövegek lettek. A digitális szövegeket közvetítő infokommunikációs eszközök befolyásolják az emberi agy információfeldolgozási folyamatait (1). Az internet digitális szövegei jellegzetességeiknél fogva, a nyomtatott szövegekétől eltérő, sajátos olvasási stratégiák alkalmazását várják el az olvasótól a szövegek értelmezése, a keresett információ azonosítása érdekében.
A tanulmány a kognitív szövegtan keretein belül mutatja be a digitális szövegtípusok sajátosságait, ezekből következtetéseket von le a digitális szövegek olvasási stratégiáival kapcsolatban. A kutatás része egy empirikus vizsgálat, amely a gyakorlott olvasóknak a digitális szövegek értelmezésekor alkalmazott kognitív és metakognitív olvasásstratégiai tudását tárja fel. A vizsgálatban gyakorlott olvasónak számító, gyakori
internethasználó középiskolás diákok vettek részt, akik egy metakogníciós feladatlapot
töltöttek ki. A feladatlap összeállításának módszertanában fontos szerepet játszott,
hogy a feladatlap egyszerre legyen alkalmas a digitális szövegértési teljesítmény mérésére, a szövegen végrehajtott cselekvések nyomon követésére és a kognitív műveletek
rögzítésére.
A kutatás eredményei egyrészt lehetővé teszik egy digitális olvasási stratégiák
használatát vizsgáló, Likert-skála alapú kérdőív összeállítását, amellyel szélesebb körben is lehetőség nyílik a digitális olvasási stratégiák vizsgálatára. Másrészt a gyakorlott
olvasók metakognitív folyamatának elemzése alkalmas a hatékony digitális olvasási
stratégiák meghatározására, ezek segítségével pedig leírhatóak a digitális szövegértési
kompetencia fejlesztésének eljárásai.

2. A digitális szövegtípus
A szöveg minden esetben valamely diskurzusban, vagyis írott vagy beszélt nyelvi
megnyilatkozásban szerepel (Beaugrande–Dressler 2000: 23). A szöveg más megközelítésben: nyelvi vagy főként nyelvi jellegű kommunikációs egység. Az emberi kommunikációban a közlő valamilyen ismeretet közöl a befogadóval, meg szeretné őt győzni
valamiről, valamilyen cselekvésre készteti, valamilyen érzelmet fejez ki. A szöveg a
kommunikáció nyelvi egysége, vagyis térben és időben jól körülhatárolható része,
amely szerkezetileg és jelentésében (tartalmilag) viszonylagosan lezárt nyelvi produktum (Tolcsvai Nagy 2003). Józsa fogalommeghatározása megfelel a fenti definícióknak, miszerint digitális szövegnek tekinthető minden képernyőn olvasható karaktersorozat (2).
Rainer Koskimaa az interneten megjelenő irodalmat négy csoportba sorolja:
– a nyomtatott irodalom digitalizálása,
– eredetileg is digitálisan publikált irodalom,
– az elektronikus formátum lehetőségeit kiaknázó irodalom,
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– hálózati irodalom (Koskimaa 2000).
A Koskimaa-féle felosztás a digitális szövegek általános kategorizálására is alkalmas, hiszen a szövegek szerkezetére és a kommunikáció módjára, nem pedig tartalmára
helyezi a hangsúlyt. A tanulmány a továbbiakban digitális szövegnek nevezi mindazokat
az IKT-eszközök képernyőjén megjelenő verbális jeleket is tartalmazó információhalmazokat, amelyek besorolhatók a fenti négy kategória valamelyikébe, de megállapításait
elsősorban az elektronikus formátum lehetőségeit kiaknázó és a hálózati szövegekre
vonatkoztatja. A nyomtatott és a digitális szövegek alapvető eltérése a megjelenési formában és a forma alkalmazhatóságában, illetve felhasználhatóságában rejlik. A digitális
szöveg mindig valamilyen nyelvi interakció középponti összetevője, amelyet az interakció egyik résztvevője létrehoz, és a másik megért. A szöveg formái, amellyel az interakció résztvevői találkoznak:
– a szöveg fizikai megvalósulása,
– a szöveg műveleti feldolgozása,
– a szöveg összetett konceptuális szerkezetének a megvalósulása (Tolcsvai Nagy
2006: 68).
Ebben az értelemben a digitális szöveg fizikai megvalósulása a számítógép képernyőjén való megjelenést jelenti. Azáltal, hogy a szöveg a képernyőn jelenik meg, módosul a szöveg jellege is. A digitális szöveget alkotó információknak, nyelvi vagy nem
nyelvi elemeknek, alapvetően négy tulajdonságát különböztethetjük meg:
– multimediális,
– manipulálható,
– megosztható,
– asszociatív (Vári 1977, Petriné 2003, Gonda 2008).
A digitális szövegekben található információk multimediálisak, hiszen a különböző
IKT-eszközök, amelyek megjelenítik ezeket a típusú szövegeket, nemcsak verbális
elemek, hanem kép-, hang- és videofájlok közvetítésére is alkalmasak (Gonda 2011).
Az IKT-eszköz képernyőjén megjelenő információk manipulálhatóak, hiszen az interakcióban részt vevők számára az információ mennyisége és minősége könnyedén
módosítható, befolyásolva ezzel az információ megszerzésének és feldolgozásának
stratégiáját. A digitális szöveg információinak terjedési módját és a kommunikációs
szándékot nagymértékben meghatározza, hogy a különböző számítógépes alkalmazások segítségével az interakció kezdeményezője széles körben megoszthatja az általa
közvetíteni kívánt szöveget. Az IKT-eszközökön megjelenő információ asszociatívan
szerveződik, hiszen az egyes szövegeket linkek kapcsolják össze, amelyekre kattintva
újabb és újabb információk válnak elérhetővé. Az ilyen típusú szöveget hipertextnek
nevezzük, amely egy sokközpontú, digitális közegben hálózatosan épülő, nyitott vagy
zárt szövegrendszer, amelyben a szövegek elemeit, csomópontjait hiperlinkek kötik
össze (Zamfirache 2005: 71).
A szövegek műveleti feldolgozása is különböző a nyomtatott és a digitális szövegek
esetében. Eltérő kognitív minőségről beszélhetünk, amikor a nyomtatott szöveg esetében a lineáris, a digitálisnál pedig az asszociatív szövegfeldolgozási módot vesszük
alapul (Nyíri 2008). A digitális szövegek műveleti feldolgozását a következő elemek
határozzák meg:
– a terjedelmi végtelenség,
– a dinamikusság,
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– az instabilitás,
– asszociativitás.
Az internetes weboldalak a legtöbb esetben egy képernyő-terjedelmű szöveget tartalmaznak. Ez a mennyiségű szöveg könnyen befogadható az olvasó számára, hiszen
képes egy teljes mentális kép megalkotására az adott szövegről. A képernyő méretét
meghaladó szövegterjedelem feldolgozásában pedig segítségére lehet a görgetősáv,
amely használatával feltárul az olvasó előtt a szöveg egésze. A hipertextes szerkezet
azonban mégis lehetetlenné teszi, hogy a digitális szövegeket véges szövegként kezeljük, hiszen a linkek hálózatáról az olvasó számára szinte lehetetlen teljes mentális kép
megalkotása. Ez a fajta szövegbizonytalanság szintén szerepet játszik a digitális szövegek olvasásánál a hatékony szövegfeldolgozási stratégia kiválasztásában. A digitális
szövegek műveleti feldolgozását befolyásolja továbbá a dinamikusság, hiszen a szöveg
értelmezőjének nemcsak verbális elemeket kell kódolnia, hanem a képernyőn jelentős
arányban szereplő nem verbális információt is fel kell dolgoznia a szöveg értelmezésekor az információ megszerzéséhez. A digitális szövegek instabilitása is sajátos olvasói
műveletet igényel, hiszen a képernyőn megjelenő információk manipulálhatóak. Továbbá az IKT-eszközök képernyőjén megjelenő információ sajátosságából következik, hogy
a digitális szövegen végrehajtott műveletek asszociatívak, hiszen a befogadó a legtöbb
esetben nem lineáris stratégiát alkalmaz az információ megszerzésére. (2, 3, Nyíri 2008)
A szöveg konceptuális szerkezetének meghatározása és értelmezése mind a nyomtatott, mind a digitális szövegek esetében a befogadón múlik. A digitális szövegek olvasásában fontos szerepet játszik, hogy megváltozott a kép és a szöveg viszonya. Az
értelmezőnek a képi információt hasonló intenzitással kell kódolnia, mint a nyelvit,
ráadásul ezeket a kognitív műveleteket a befogadónak szimultán kell végeznie ahhoz,
hogy megfelelően tudja értelmezni az adott szöveg tartalmát. A digitális szövegek értelmezésében tehát megnő a befogadó szerepe, hiszen nemcsak olvasója, hanem gyakran alkotójává is válik az egyes tartalmaknak. Az információk egymáshoz való viszonya pedig szintén egy sajátos jelentésháló létrehozására ad lehetőséget, hiszen a szövegben szereplő információt kulcsszavak segítségével keresi az olvasó, amely az információ feldolgozását asszociatívan kapcsolódó kognitív műveletek végrehajtásával
teszi lehetővé. (1, Fenyő D. 2011)

3. Az olvasás és a metakogníció
Az információ megszerzésének, a tanulási folyamatnak egyik alapvető kognitív tevékenysége az olvasás, amelynek fogalmát általános információfeldolgozási és kognitív
keretben is kezelhetjük. Az értő olvasás vagy más néven szövegértés, részkészségek
hierarchikus rendszeréből tevődik össze (Adamikné 2006). A megértést a szövegben
lévő információ dekódolása előzi meg, amely során az olvasó sémái is aktiválódnak. A
megértést minden esetben valamilyen elvárás előzi meg, amely a normákból, a konkrét
beszédhelyzetből (a szituációs és szociális kognícióból) és az egyéni motivációkból
ered (Tolcsvai 2003:339). A megértés egységeinek az egyes nyelvi szintek felelnek
meg (szavak, mondatok, bekezdések, a szöveg egésze), amelyek dekódolásához szükség van egy már meglévő tudásrendszerre (Adamikné 2006). A szöveg értelmezésekor
az olvasó felhasználja a már meglévő ismereteit a vizuális jelekről, a szöveg tartalmáról. Vagyis a gyakorlott olvasó nem csak az információk átkódolásakor, hanem a szövegek értelmének megfejtésekor is több fogódzóval rendelkezik (Czahesz 1998).
40

A különböző szövegfajták más-más olvasói séma követését igénylik a szöveg befogadójától. Bárdos négy olvasási alaptípust különít el, amelyek mind a nyomtatott, mind
a digitális szövegek olvasásértésében megjelenhetnek:
– az információ lokalizálása (scanning)
– intenzív olvasás
– lényegi pontok kiválasztása (scamming)
– extenzív olvasás (Bárdos 2000).
A nemzetközi szakirodalom azonban az információ lokalizálását és a lényegi pontok kiválasztását, vagyis a scanning és a skimming fogalmát inkább, mint olvasási
stratégiát határozza meg. A scanning stratégia alkalmazásakor az olvasó a szöveg egy
vagy egyetlen típusú információját kívánja megszerezni. Az olvasó fókuszában ebben
az esetben nem a szöveg globális megértése, hanem egy-egy információjának az azonosítása áll. A skimming esetében az olvasó egyfajta kategorizáló műveletet hajt végre.
A szöveg gyors „átfutása” után megállapítja, hogy az adott szövegből mi lényeges, és
mi nem az (Kymes 2005). Célját tekintve egyik stratégia sem igényel részletes, lineáris
olvasást az értelmezőtől, ezért a digitális szövegek olvasásában is rendkívül jól alkalmazhatóak, hiszen a legtöbbször az információ megszerzése és nem az élményszerzés a
cél a digitális olvasó számára. A megfelelő olvasási stratégia kiválasztását és végrehajtását az olvasó metakognitív képessége határozza meg.
A metakogníció fogalma igen összetett és több szempontból megközelíthető jelenség. Steklács összegzése alapján kijelenthető, hogy a metakogníció fogalmának komplex értelmezése a következő elemekre bontható:
– a metakogníció mint tudás,
– a metakogníció mint folyamat
– a metakogníció mint képesség (Steklács 2011).
Az olvasó kognitív stratégiai folyamatába beletartozik „az adekvát stratégiák kiválasztásának a lépése, a sikeres feladatmegoldás tudatos művelete és a helyes döntés meghozatalának a képessége” (Steklács 2011). A fogalom ezen komplexitása mutatott rá arra,
hogy a metakogníció az olvasásértés vizsgálatában is fontos szerepet játszik a szöveg
feldolgozásában alkalmazott kognitív műveletek miatt. A PISA 2009-ben zajlott szövegértési teljesítménymérése az olvasók metakogníciójával kapcsolatos háttérkérdőívet is
tartalmazott. Az eredmények azt tükrözik, hogy az olvasási stratégiákról való gondolkodás képessége pozitívan korrelál a szövegértési képességgel, valamint a jó
metakognícióval rendelkező olvasó képes aktív döntéseket hozni a megfelelő olvasási
módszerről és a szöveg megértését problémamegoldási folyamatnak tekinti, amely során
az információ megszerzéséhez szükséges leghatékonyabb stratégiát kell kiválasztania (3).
Bár a nyomtatott szövegek olvasására vonatkozó olvasási stratégiák vizsgálatával
számos nemzetközi és hazai felmérés foglalkozik, továbbra is kérdés, hogy a digitális
szövegek olvasása mennyiben igényel újfajta olvasási stratégiákat, vagyis másféle
kognitív műveleteket az olvasó részéről, mint amelyeket a nyomtatott szövegek olvasásakor tapasztaltak (Kelemen-Molitorisz 2012, Steklács 2011). A Demos nevű brit kutatócsoport 2007-ben végzett kutatása szerint az új technológiai eszközök gyarapíthatják
a tanulás gyakorlatát. A tanulás, vagyis az információszerzés és -feldolgozás folyamata
az IKT-eszközökkel ellátott környezetben inkább informális folyamat, amely során
különböző készségek és képességek fejlődnek az olvasóban. Az IKT-eszközökkel végzett tevékenység alapvetően véletlenszerű, járulékos tanulást hoz magával: a cseleked41

ve tanítást. A kutatócsoport megállapította, hogy a képernyőélmény nem akadályozza,
hanem inkább előmozdítja a metakogníciót, amely a meghatározásuk szerint „a gondolkodás és a tanulás módjának a figyelésére, értékelésére, ellenőrzésére és megváltoztatására való képesség” (Green–Hannon 2007, Greenfield 2009). Az olvasó szövegen
végrehajtott kognitív műveleteinek módosulását alátámasztja, hogy a tudás jellege a
21. század információs társadalmában átalakulóban van, egyre inkább gyakorlatiassá,
multimediálissá és transzdiszciplinárissá válik. A tudás struktúrájának módosulásával
párhuzamosan változik a megszerzésének mintázata is, hiszen az egész életen át tartó
tanulás kerül a középpontba (Nyíri 2008: 14–18).

4. A digitális szövegek olvasási stratégiáinak vizsgálata
A digitális szövegek olvasási stratégiáinak feltárását vizsgáló empirikus kutatás céljai a
következők:
– A hatékony digitális olvasási stratégiák meghatározása a gyakorlott olvasók
metakognitív folyamatainak elemzésével.
– A digitális olvasási stratégiák használatát vizsgáló Likert-skála alapú kérdőív
kidolgozása.
– A digitális szövegértési kompetencia fejlesztési eljárásainak leírása.
A fent meghatározott célok közül jelen tanulmány a hatékony digitális olvasási
stratégiák feltárásával foglalkozik, amelyek egy metakogníciós feladatlapra épülnek. A
feladatlap összeállításában a metakogníció fogalmának komplexitása volt a meghatározó, hiszen a feladatlapnak egyszerre kell alkalmasnak lennie a tudás, a folyamat és a
képesség mérésére ahhoz, hogy teljes képet kapjunk az olvasók digitális olvasási stratégiáiról. A feladatlap ezért alkalmas a digitális szövegértési teljesítmény mérésére, az
olvasó szövegen végrehajtott cselekvéseinek nyomon követésére és az olvasás során
alkalmazott kognitív műveletek rögzítésére is. Ebben a vizsgálatban a feladatlap a négy
alapvető olvasástípusból az információ lokalizálásának típusára koncentrál. A feladatlap kérdéseinek összeállításában ezen kívül, a fentebb bemutatott, a digitális szövegekre jellemző sajátosságok is hangsúlyosak voltak. A különböző szempontok együttes
alkalmazásának megfelelően három kérdéstípus különíthető el:
– az elemi nyelvi információra vonatkozó,
– a komplex nyelvi információra vonatkozó,
– a képi információra vonatkozó.
A feladatlapot kitöltő diákoknak meg kellett adniuk a válaszokat a feltett kérdésekre, és lépésről lépésre le kellett írniuk azt a folyamatot, ahogyan eljutottak a keresett
információhoz. A metakogníciós feladatlap az 1. számú mellékletben található.
A feladatlapot 36 fő középiskolás diák töltötte ki, ebből 30 feladatlap tartalmazott
értékelhető eredményeket. Mivel a vizsgálat célja a hatékony digitális olvasási stratégiák feltárása, ezért az elemzésben csak azok a feladatlapok vettek részt, amelyek kitöltői
mind a három kérdésre helyes választ adtak. Ennek megfelelően homogénnek mondhatóak a 30 elemzett feladatalapot kitöltők egyéb személyes adatai is, hiszen mindannyian 16 éves fővárosi gimnazisták, akik otthon és az iskolában is rendelkeznek interneteléréssel, és mindennap olvasnak az interneten. A kutatásban 18 fiú és 12 lány vett
részt.
A digitális szövegen végrehajtott, az információ lokalizálása olvasástípusnak megfelelő műveletekkel kapcsolatban a következő hipotézisek állíthatóak fel:
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–

A vizsgálat résztvevői mind a három kérdés megválaszolásához kevesebb,
mint öt műveleti lépést alkalmaznak.
– A digitális olvasási stratégiák között szerepel: kulcsszavas keresés, a releváns
információ kiválasztása, a javító stratégia, megszerzett információ ellenőrzése.
Az 1. ábra a digitális szövegen a diákok által elvégzett műveleti lépések számát
mutatja feladatonkénti megoszlásban. Az eredmények azt tükrözik, hogy az első feladat megoldása, amely egy elemi nyelvi információ megadását kérte a diákoktól, könynyűnek bizonyult, hiszen a leghatékonyabb olvasók mindössze kettő, a legtöbb olvasó
pedig mindössze három műveleti lépést alkalmazott az információ megszerzéséhez. A
második és a harmadik feladat megoldása azonban már kevésbé mondható sikeresnek.
A második feladatban 9 diák 7 lépésből jutott csak el a keresett adathoz, amely azt is
mutatja, hogy ők nem a legalkalmasabb olvasási stratégiát választották, hiszen a hatékony olvasók már két lépésből megkapták a helyes választ. A harmadik feladat, amelyben egy képi információnak kellett utánajárniuk a diákoknak, szintén nehezebbnek
bizonyult, bár az információ komplexitását tekintve az öt műveleti lépés alkalmazása
még elfogadhatónak tűnik. Persze ennél a feladatnál is vannak olyan gyakorlott olvasók, akik két lépésből adták meg a választ.
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A dákok által a feladatlapon rögzített metakognitív folyamatokat összegezve megállapítható, hogy a gyakorlott olvasók alapvetően négy olvasási műveletet alkalmaznak a
digitális szövegek értelmezésekor. A 2. ábra a négy alapművelet megoszlását mutatja.
A vizsgálatban részt vevő diákok mindegyike alkalmazta a keresés és a kiválasztás
műveletét. Ez az eredmény azzal magyarázható, hogy e nélkül a két lépés nélkül egyáltalán nem tudtak volna helyes válaszokat adni a szövegértési kérdésekre, amelyek
alapvető feltételei voltak a vizsgálatban való értékelésnek. A javító művelet 21 diáknál
jelent meg, amely azt jelenti, hogy módosítaniuk kellett az először használt stratégiájukon ahhoz, hogy meg tudják szerezni a kívánt információt. A helyes válaszok ismét azt
mutatják, hogy a diákok képesek voltak arra, hogy stratégiát változtassanak olvasás
közben. Az ellenőrző művelet viszont csak hat diák feladatlapján szerepelt, amely érték
azt is tükrözi, hogy a többi 24 középiskolás megbízott a megtalált információ igazság-
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tartalmában. Az információ ellenőrzésének művelete azonban az internetes szövegek
olvasásában fokozottan fontos lehet.
30
25
Keresési mővelet
20
Kiválasztó és szőkítı
mővelet
Javító mővelet

fı 15
10

Ellenırzı mővelet
5
0
mőveletek

2. ábra
Az információ lokalizálásra vonatkozó kognitív műveletek megoszlása (N = 30 fő)

A 3., a 4., az 5. és a 6. ábra az információ lokalizálására vonatkozó egyes kognitív
műveletek stratégiáinak megoszlását mutatja. A kereső műveletet a megkérdezett diákok
válaszai alapján három további stratégiára bonthatjuk. A 4. ábra szerint az első feladatban
minden diák a kulcsszavas keresést választotta olvasási stratégiái közül. Az összetett
nyelvi információra vonatkozó második feladatban azonban a kulcsszavas keresés mellett
a tematikus keresést is alkalmazták a diákok. A tematikus keresés stratégiája ebben az
esetben egy számukra már jól ismert weboldal URL-címének megadását jelentette, ahol a
témával foglalkozó weboldalon keresték meg az információt, nem pedig egy általános
kereső oldalról kiindulva. A 3. feladatban, ahol képi információ szerepelt a kérdésben, a
diákok többsége szintén maradt a kulcsszavas keresésnél, három diák a tematikus, 11
diák pedig a képkeresést választotta. A képkeresés stratégiájában a diákok egy képeket
tartalmazó keresőoldalon írták be az információra vonatkozó kulcsszót. A stratégiák
száma közötti átfedések abból adódnak, hogy nem minden diáknak volt sikeres az első
keresési művelete.
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Tematikus keresés
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1. feladat

2. feladat

3. feladat

3. ábra
A keresési művelet típusainak megoszlása feladatonként (N = 30 fő)

A 4. ábra a kiválasztó és a szűkítő művelet megoszlását részletezi stratégiánként. A
kiválasztó és a szűkítő műveletben a diákok a keresési találatokból megállapítják, hogy
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melyik link számukra a legmegfelelőbb a kérdés megválaszolásához. A legtöbb diák a
fülszöveg alapján történő kiválasztási stratégiát alkalmazta, amely azt jelenti, hogy
gyorsan átfutották a találati listában szerepelő linkek alatt lévő rövid összefoglaló szöveget, és az alapján döntötték el, hogy releváns-e az adott oldal tartalma. A második
legtöbbször a kulcsszavas kiválasztás stratégiáját használták a diákok, vagyis arra a
linkre kattintottak, amelyeknél szerepelt az a kulcsszó, amelyet ők a keresőfelületre
beírtak. Bár kevesen, de mind a három feladat megoldásához alkalmaztak a diákok
kiválasztó műveletet a honlap címe alapján. Ezzel a stratégiával leginkább a gyakorlott
felhasználók éltek, akik az információ megszerzéséhez egy számukra már jól ismert,
megbízhatónak tűnő linket választottak ki a találati listából a weboldal címe alapján. A
képi információ alapján történő kiválasztó műveletet a diákok csak a harmadik feladatban alkalmazták, ahol a cél egy képi információ megtalálása volt.
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A kulcsszó alapján
15

A fülszöveg alapján
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A képi információ
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4. ábra
A kiválasztó és szűkítő művelet típusainak megoszlása feladatonként (N = 30 fő)

Az 5. ábrán látható javító műveletek gyakorisága egyben azt is mutatja, hogy milyen arányban találták meg elsőre a keresett elemet a válaszadó diákok. A legsikeresebbek az 1. feladat megoldásában voltak, a legnehezebbnek pedig a harmadik feladat
bizonyult, ahogyan arról már fentebb is szó volt. Mind a három feladat megoldásában
négy különböző stratégiát használtak a diákok. A legtöbben az új link stratégiáját részesítették előnyben, amely nagymértékben összefügg a visszalépés a találatokat megjelenítő oldalra stratégiával. Az új link választása stratégiában a diákok nem voltak
elégedettek az első linkkel, amelyre a találati listából rákattintottak, ezért az adott weboldalon újabb linkre kattintottak, vagy visszatértek a találati listához, és ott választottak
egy új linket. Szintén sokan alkalmazták a kulcsszó módosítása stratégiát is. Ebben az
esetben a diákok megállapították, hogy az első kulcsszó, amelyet beírtak a keresőfelületre, nem bizonyult elég hatékonynak, ezért változtattak az általuk megadott kulcsszón. A legkevesebben az új kulcsszó választása stratégiát alkalmazták. Ez annyiban
tér el az előző stratégiától, hogy nemcsak változtatnak az általuk megadott kulcsszón a
diákok, hanem teljesen lecserélik azt.
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3. feladat

5. ábra
A javító művelet típusainak megoszlása feladatonként (N = 30 fő)

A 6. ábra a legkevesebbszer alkalmazott művelet stratégiánkénti megoszlását
mutatja. Az ellenőrző műveletként az első és a második feladat esetében a diákok az új
keresési művelet indítása stratégiát alkalmazták. Ez azt jelenti, hogy már rendelkeztek
az információval, amelyet a feladatban válaszként meg kellett adniuk, de hogy biztosak
legyenek a jó válaszban, ezért egy új keresést indítottak kulcsszó vagy weboldal alapján.
A 3. feladatban, valószínűleg összetettsége miatt, két további stratégiát is választottak a
diákok az ellenőrzésre. Az egyik a háttértudás mozgósítása volt. A feladatlapban számos
helyen jelent meg, hogy a diákok azért fogadták el a talált információt, mert ismerték a
képen látható épületet, és az általuk tudott épület neve megegyezett a weboldalon talált
megnevezéssel. Valamint három diák használta az angol nyelvű keresést is mint ellenőrző műveletet, amely stratégiában a teljes keresési műveletet angol nyelven is megismételték, hogy megbizonyosodjanak a talált információ valóságtartalmáról.
7
6
5
Új keresési mővelet
indítása
A háttértudás
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6. ábra
Az ellenőrző művelet típusainak megoszlása feladatonként (N = 30 fő)

A vizsgálat eredményei alapján megállapítható, hogy az első hipotézis nem igazolódott be, hiszen a megkérdezett diákok csak az első feladat megoldásához alkalmaztak
kevesebb mint öt műveleti lépést, a másik két feladatot ennél több műveleti lépés alkalmazásával tudták csak megoldani. Ez azt mutatja, hogy a diákok digitális olvasási
stratégiái a jó válaszok ellenére sem bizonyultak minden esetben hatékonynak, ha a
lépések számát és a feladatmegoldásra szánt időt tekintjük. A második hipotézis beiga-
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zolódott, bár eltérő arányban, de mind a négy digitális olvasási művelet szerepelt a
diákok metakogníciós feladatlapján, amelyeket előre feltételeztem.

5. Összegzés
A digitális olvasási stratégiákra vonatkozó empirikus vizsgálat nem tekinthető reprezentatívnak, homogénnek mondható, gyakorlott digitális olvasók töltötték ki a feladatlapokat. Az eredmények alapján azonban megállapíthatóak az információ lokalizálása
olvasástípusra vonatkozó kognitív műveletek és olvasási stratégiák, amelyek alkalmazhatóak a digitális szövegen:
– keresési művelet (a kulcsszavas keresésé stratégiája, a képkeresés stratégiája, a
tematikus keresés stratégiája),
– kiválasztó és szűkítő művelet (a kulcsszó alapján történő kiválasztás stratégiája, a fülszöveg alapján történő kiválasztás stratégiája, a honlap címe alapján
történő kiválasztás stratégiája, a képi információ alapján történő kiválasztás
stratégiája),
– javító művelet (a kulcsszó módosításának stratégiája, az új kulcsszó választásának stratégiája, a visszalépés a találatok megjelenítő oldalra stratégiája, az új
link választásának stratégiája),
– ellenőrző művelet (az új keresési művelet indításának stratégiája, a háttértudás
mozgósításának stratégiája, az angol nyelvű keresés stratégiája).
Az eredmények azt is mutatják egyértelműen, hogy melyek azok a diákok, akik a
lehető legkevesebb műveleti lépéssel oldották meg az egyes feladatokat. Ezeket a diákokat nevezhetjük hatékony digitális olvasóknak, hiszen ők azok, akik a digitális környezetben megtalálható információ jellegének megfelelő olvasási stratégiát alkalmazták, és problémamegoldásként tekintettek az egyes feladatokra, valamint ellenőrző
műveletet is alkalmaztak. A leghatékonyabb digitális olvasási stratégiáknak az információ lokalizálása terén a metakogníciós feladatlap alapján a következők bizonyultak:
– a kulcsszavas keresés,
– a fülszöveg alapján történő információkiválasztás,
– a kulcsszó módosítása mint javító művelet,
– a háttértudás mozgósítása mint ellenőrző művelet.
Ez egyben azt is jelenti, hogy a továbbiakban az anyanyelvi nevelés során ezeket a
digitális olvasási stratégiákat kell leginkább kialakítani és fejleszteni a diákokban. A
digitális szövegértési kompetencia fejlesztésének kérdése azonban további vizsgálatokat igényel, mint ahogy az is, hogyan tudjuk objektívan mérni a digitális szövegértési
teljesítményt a validitást megőrizve (Gonda 2012). A kutatás további kérdései között
szerepel, hogyan alakulnak a digitális olvasási stratégiák más olvasástípusok esetében,
és hogy melyek a hatékony olvasási stratégiák az egyes olvasástípusokban.
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1. számú melléklet
Metakogníciós feladatlap
Húzd alá a válaszokat a személyes adataidnak megfelelően!
Nem: nő/férfi
Kor: 14/15/16/17/18
Az iskola típusa: szakiskola/szakközépiskola/gimnázium
Az iskola helye: főváros/város/község/falu
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Az internetes hozzáférés helye: iskolában/otthon/mindkettő
Az internethasználat gyakorisága:
naponta/hetente néhányszor/hetente/havonta néhányszor/havonta
Az előző év végi érdemjegyed magyar nyelvből: 5/4/3/2/1
I. Válaszolj az alábbi kérdésre az internet segítségével! Rögzítsd lépésenként, hogyan
és milyen URL-címeken keresztül jutottál el a kért információhoz! A lépések számát tetszőlegesen szűkítheted vagy bővítheted.
Mit jelent a ’kvalifikál’ kifejezés?
Például:
URL-cím: www.honlap_neve.hu
Hogyan: Hogyan választod ki a megfelelő kulcsszavakat? Hogyan választod
ki a megfelelő linkeket? Hogyan olvasod el a képernyőn megjelenő szöveget
(pl.: részletesen, átfutom, csak a képeket figyelem)? Hogyan választod ki a
megfelelő szöveget (minden esetben új keresést indítok, a szöveg linkjeire
kattintva haladok a szükséges információ felé)? Stb.
1. lépés:
URL-cím:
Hogyan:
Válasz:
II. Válaszolj az alábbi kérdésre az internet segítségével! Rögzítsd lépésenként, hogyan
és milyen URL-címeken keresztül jutottál el a kért információhoz! A lépések számát tetszőlegesen szűkítheted vagy bővítheted.
Melyik sportágban kvalifikálhatja a legtöbb versenyzőt Magyarország a 2012. évi Londoni
Olimpiai Játékokra?
Például:
URL-cím: www.honlap_neve.hu
Hogyan: Hogyan választod ki a megfelelő kulcsszavakat? Hogyan választod
ki a megfelelő linkeket? Hogyan olvasod el a képernyőn megjelenő szöveget
(pl.: részletesen, átfutom, csak a képeket figyelem)? Hogyan választod ki a
megfelelő szöveget (minden esetben új keresést indítok, a szöveg linkjeire
kattintva haladok a szükséges információ felé)? Stb.
1. lépés:
URL-cím:
Hogyan:
Válasz:
III. Válaszolj az alábbi kérdésre az internet segítségével! Rögzítsd lépésenként, hogyan és milyen URL-címeken keresztül jutottál el a kért információhoz! A lépések
számát tetszőlegesen szűkítheted vagy bővítheted.
Melyik épület részlete látható az 1936-os Berlini Olimpiai Játékok hivatalos plakátján?
Például:
URL-cím: www.honlap_neve.hu
Hogyan: Hogyan választod ki a megfelelő kulcsszavakat? Hogyan választod
ki a megfelelő linkeket? Hogyan olvasod el a képernyőn megjelenő szöveget
(pl.: részletesen, átfutom, csak a képeket figyelem, végiggörgetem stb.)? Hogyan választod ki a megfelelő szöveget (minden esetben új keresést indítok, a
szöveg linkjeire kattintva haladok a szükséges információ felé stb.)? Stb.
1. lépés:
URL-cím:
Hogyan:
Válasz:
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Verbo-vizuális szövegek vizsgálata médiadiskurzusokban
HACKL RITA
1. Bevezetés
A világról alkotott képünket nyelvi eszközök formálják. A verbális jelek szubjektivitás
kifejezésére, megteremtésére és perspektiválásra alkalmasak, így a nyelv nem tekinthető semleges médiumnak (v. ö. Carver 2004: 144). Ismereteinket eseményekről, közéleti
szereplőkről legnagyobb részben a tömegmédia által sajátítjuk el, információinkat legritkább esetben szerezzük egyéni tapasztalat útján, úgymond közvetítés nélkül. Így
kijelenthetjük, hogy a világot a tömegmédia által közvetített verbális, vizuális és akusztikus jelek által érzékeljük, a diskurzusokat pedig egy témához kapcsolódó kollektív
ismeretek nyelvi manifesztációjaként foghatjuk fel. Jelen dolgozatban médiadiskurzusok bizonyos jellemzőinek és a nyelvészeti diskurzuselemzés legfontosabb irányzatainak bemutatása után, a statikus verbo-vizuális kommunikátumok képi és írott nyelvi
részeinek összefüggéseire térek át. Ezután a vizuális jelek, speciálisan az eseményeket,
személyeket ábrázoló képek konvencionalizáló és sztereotipizáló tulajdonságára világítok rá. Konklúzióként vezető politikusok plágiumügyeiről szóló diskurzus egyes képeit
elemezve vizsgálom a vizuális jelek diskurzust formáló tulajdonságát.

2. Alapfogalmak
2.1. Valóság és realitás fogalma
A médiadiskurzusok kapcsán a valóság és a realitás fogalmát szükséges tisztázni. Valóság alatt az egyedileg, egyénileg, érzékeinkkel felfogható, megtapasztalható világot
értjük, az objektív valóságot. A realitás fogalma pedig egy mediálisan konstruált, tehát
alakított, formált forgatókönyvet, szcenáriót takar (v.ö. Felder 2007a: 359).1 Ahogyan a
bevezetőben is említettem, a világot a tömegmédia által közvetített információkon keresztül érzékelhetjük és ismerhetjük meg. Niklas Luhman (2008: 9) következőképpen
fogalmaz: „Amit a társadalmunkról, mi több, a világról, amelynek lakói vagyunk, tudunk, a tömegmédiából tudjuk.” A tömegmédia sokszínűségéből fakadóan elmondhatjuk, hogy két különböző sajtótermék különböző realitást hoz létre. Így ha egy médiadiskurzust vizsgálunk, a média által nyújtott, illetve létrehozott realitásokat tárunk fel,
elemzünk. Carver (2004: 145) szerint „Így szemlélve a diskurzus mindig is azt a valóságot mutatja meg, amely a lehetőség tárgyaként van adva számunkra, és nem azt, amelyik
objektív adottságként vesz körül bennünket, amit aztán le is lehetne ellenőrizni.”

2.2. A nyelvészeti diskurzuselemzés irányzatai
Nyelvészeti szempontból immáron több, mint 30 éve foglalkoznak elméleti és módszertani szinten Foucault diskurzuselmélete által erősen meghatározott diskurzuselem1
Bańczerowski (1996: 64) kognitív szempontból külső (objektív) valóság és az ember által a valóságról alkotott belső kép között tesz különbséget: „A valóság nyelvi reprezentációját az alany által szerzett tapasztalatoknak az összessége képezi. […] Az a mód, ahogyan beszélünk, tükrözi azt a módot,
ahogyan belsőleg reprezentáljuk a valóságot” (uo. 64f). A külső (objektív) valóság a hozzánk közvetlenül eljutó valóság, míg Felder (2007a) a közvetített valóságot nevezi realitásnak.
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zéssel. Német nyelvterületen a diskurzuselemzés a beszélt nyelvi szövegek elemzéséből (Gesprächsanalyse) nőtte ki magát. Az 1989-ben „Brisante Wörte von Agitation bis
Zeitgeist” címmel megjelent lexikon (Strauß/Haß/Harras 1989) különleges szemantikájú szavak2 tárgyalásával próbál a tömegmédia hatása és a vélemények pluralitása által
meghatározott nyelvhasználat nyelvészeti kihívásaira választ adni (v. ö. Schaeder 1991
és Klein 1991: 95). Az utóbbi években kikristályosodott – főként filozófiai – hagyományok tükrében két fő nyelvészeti diskurzuselemzési irányvonalat különböztethetünk
meg: kritikai-előíró (preskriptív) és leíró (deskriptív) irányzatokat. A konkrét diskurzus-definíció elméleti megközelítése az adott diskurzuselemzési iskola függvénye.3
Összességében elmondható, hogy a médiadiskurzusok diakrón mivoltukból és a szövegfajták sokszínűségéből fakadóan nemcsak az egyes szövegek közötti kapcsolat
alapján, tehát intratextuális szinten, hanem transztextuális szinten is elemezhetőek. Így
a Foucault diskurzuselmélete által meghatározott diskurzusnyelvészet a szövegnyelvészet kiterjesztéseként fogható fel:
Diskurslinguistik nach Foucault kann sich [ … ] nie auf singuläre Kommunikationsformen beziehen, sondern immer auf eine Pluralität von Äußerungen,
die dann in ihrer intertextuellen Vernetzung sprachwissenschaftliche Aufmerksamkeit erfahren. Diskurslinguistik nach Foucault ist damit eine Linguistik des unpräzisen Gegenstandes. (Warnke 2007: 18)

Spitzmüller/Warnke (2011) szerint egy diskurzus több, mint puszta szövegek öszszessége, inkább szövegek feletti, transztextuális kommunikatív egységként kezelendő.
A következőkben a legfontosabb elméleti irányvonalakat mutatom be röviden.
Az angolszász területen elterjedt kritikai irányultságú Critical Discourse Analysis
(CDA) a diskurzusokban megbúvó hatalmi struktúrák és társadalmi viszonyok felfedését tűzte ki céljául (v. ö. Mautner 2012). Mivel különféle intézmények és csoportosulások véleményüket és értékítéleteiket nyelvi eszközök segítségével fejezik ki, elmondható, hogy a hatalom és annak gyakorlása is egy adott diskurzus része. A CDA explicit
módon fejti ki véleményét a kritikai diskurzuselemzés által feltárt társadalmi struktúrákkal kapcsolatban. A bécsi kritikai irányzat (Wiener Schule der Kritischen
Diskursanalyse) képviselői (többek között Wodak/Meyer 22009 és Reisigl 2007) főként
kvalitatív és interdiszciplináris elemzési módszerek segítségével a társadalomban megbúvó hatalmi struktúrák és mechanizmusok felderítésével foglalkoznak. A társadalomkritikus és alkalmazott szemléletű, valamint az értéksemleges tudományt elutasító bécsi
kritikai irányzat ideológiai álláspontokat tár fel, és egyúttal társadalmilag fontos témákra
fordítja a figyelmet (társadalmi kirekesztés, antiszemitizmus, diszkrimináció, etc.).
A szemantikai orientáltságú iskolák egy témához kötött, elképzelt korpusz hozzáférhető szövegeinek tematikusan összeállított részét vizsgálják és például egy adott korszak
mentalitásáról vonnak le következtetéseket. A leíró orientáltságú diskurzus-szemantika
(Diskurssemantik, Busse 1987 és Busse/Teubert 1994) módszertani szempontból a dis-

2

Strauß/Haß/Harras (1989: 9) szerint a különleges szemantikájú szavak olyan szavak, melyek használata a kommunikációt megnehezíthetik, illetve zavarhatják, tehát olyan szavak, melyek különböző
okokból kifolyólag magyarázatra szorulnak. Így például: Konservatismus, Faschismus, Anarchie,
Manipulation, Kernenergie, Restrisiko, stb.
3
A nyelvészeti diskurzuselemzés irányzatait Bluhm/Deißler/Scharlach/Szuckebock (2000) és
Spitzmüller/Warnke (2011) ismerteti, jelen cikkben a legfontosabb irányzatoról teszek csak említést.
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kurzusok behatárolhatóságával foglalkozik és egy témához kapcsolódó, intertextuálisan
összekapcsolható szövegkorpuszokat vizsgál. A diskurzus-szemantika a szó- és fogalomtörténet kiterjesztéseként fogható fel. A nyelvészeti eszmetörténetből (linguistische
Mentalitätensgeschichte) kibontakozó nyelvészeti diskurzustörténet (linguistische
Diskursgeschichte) képviselőinek kutatási területei többek között a metaforák használata, az érveléstechnika vizsgálata toposzelemzés segítségével (Wengeler 2003).
Jelen dolgozat a heidelbergi diskurzusnyelvészeti iskola (Felder 2013 és 2012)
elméleti kereteiben a diskurzust egy témához kötött írott és/vagy beszélt szöveghálóként fogja fel és médiadiskurzusok elemzésénél a médiában előforduló szövegfajtákat
vizsgálja. A főként leíró orientáltságú, valamint kvantitatív korpuszelemzéssel dolgozó
heidelbergi nyelvészeti diskurzuselmezés a nyelvi rendszer szintjei mentén (lexémák,
szintagmák, mondatok, szövegek és szöveg-kép-kapcsolatok szintjén) azt vizsgálja,
hogy a nyelvi eszközök kiválasztása miként perspektiválja a diskurzus tárgyát (uo.
173). Eme irányzat kiindulópontja az a gondolat, hogy bizonyos nyelvi alakzatok,
amennyiben beépülnek a köztudatba, specifikus, érdekvezérelt cselekvési és gondolkodási mintát fejeznek ki, melyek cselekvésirányító koncepciókban4 csapódnak le (uo.
190). Ezek alapján kvantitatív és kvalitatív korpuszalapú nyelvészeti elemzés segítségével diszkurzív sajátosságokat, rendszerességeket lehet megfogalmazni.

2.3. Módszertani háttér
A következőkben a heidelbergi diskurzuselemzési irányzat elméleti keretein belül mutatom be az első, korpuszépítéssel kapcsolatos módszertani lépéseket. Ez a bemutató
rész azt a célt szolgálja, hogy a diskurzusnyelvészet elméleti keretein belül be tudjuk
mutatni egyrészt a nyelvészeti elemzés egyes lépéseit, másrészt pedig a verbo-vizuális
kommunikátumok vizuális elemei vizsgálatának pozícióját.
A korpuszt, a társadalmilag jelentős és kényes diskurzust, méghozzá a vezető politikusok plágiumügyeit, kontrasztívan (német és magyar nyelvű diskurzusok alapján)
kvantitatív és kvalitatív elemzési módszerek segítségével vizsgálom. A kvalitatív
elemzést kiegészítendően számítógépes, kvantitatív elemzési módszert alkalmazok
(corpus based). A heidelbergi diskurzusnyelvészeti iskola elméleti keretein belül,
Felder (2012) alapján három lépésben határozható meg a vizsgált korpusz.
A diskurzus témájának megnevezése (vezető politikusok plágiumügyei) után tematikus korpusz összeállítására kerül sor (uo. 132ff).5 A korpusz egy tervezett disszertáció
keretein belül kerül összeállításra. Mivel a disszertáció kontrasztív módszerrel vizsgálja a német és magyar nyelvű részkorpuszokat, az összeállításnál első lépésben a következő kritériumokat kell figyelembe venni6:
• A vizsgált sajtótermékek a teljes politikai spektrumot le kell, hogy fedjék. Országosan elterjedt és online is hozzáférhető7 napi- és hetilapokat veszek figyelembe (egy bizonyos időintervallumban).
4

A cselekvésirányító koncepciók (handlungsleitende Konzepte) az egyén mindennapi döntéseit befolyásoló koncepciók, melyek tartalmi síkon tudattalanul vagy tudatosan érvényesülnek.
5
A diskurzus megnevezése alapján bizonyos kritériumok szerint meghatározott korpuszt állítok öszsze. Tervezett disszertációmban az alkorpuszokat – német és magyar vezető politikusok plágiumügyeit tárgyaló, arra reflektáló sajtótermékek szövegeit – vizsgálom.
6
Bemutatásképpen csupán a legfontosabb pontokra térek ki.
7
Digitális formátumban elérhető sajtószövegek kvantitatív elemzése a legcélravezetőbb.
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A szövegek kiválasztása keresőkifejezések segítségével történik, így zu
Guttenberg volt német védelmi miniszter esetében első megközelítésben a
keresőkifejezés a következő: !plagi! UND !Guttenberg!8.
• Tovább pontosított, témához kötött keresőkifejezések segítségével további
szövegekkel egészítem ki a korpuszt, melyet ezek után digitális eszközökkel
egységes formátumba (lemmatizálás) hozok, majd további információkkal látok el (annotálás).
• A korpusz összeállításának kritériumait szisztematikusan és követhetően dokumentálom.
A kvantitatív elemzést az AntConc (Anthony 2011) konkordancia program segítségével hajtom végre. Gyakorisági listák lekérdezését további lekérdezési módszerek9
egészítik ki, így a nagyobb szövegkorpuszban megjelenő szemantikai összefüggéseket
kvantitatív módszerekkel tudom modellálni.
Második lépésben a kvantitatív módszer által feltárt altémák megnevezése szükséges (uo. 134ff), mely a főtéma további specifikációját segíti. A következő lépésben a
kvantitatív elemzéssel kinyert adatokat úgymond irányjelzőként felhasználva, azokra
támaszkodva, a nyelvi rendszer szintjei (lexémák, szintagmák, mondatok, szövegek és
szöveg-kép-kapcsolatok) mentén kvalitatív módszerekkel agonális centrumokat (uo.
136–140)10 derítek fel.
A statikus képi elemek és azok nyelvi elemekhez való viszonyát, mint egységes
kommunikátumot kvalitatívan vizsgálom. Ehhez a vizsgálathoz természetesen a képanyag, valamint a szöveg grafikai szerkezetének (layout) ismerete szükséges. Egy következő lépésben módszertanilag azt szükséges megoldani, hogy ezt az elemzést véghez
tudjuk vinni. Fontos szövegek (Leittexte) kiválasztása lehetne egy lehetséges megoldás
erre a problémára. Fontos szövegek alatt az agonális centrumok körüli, kulcsfontosságú
szövegeket értem, melyek ideálisan a napi- és hetilapok teljes (politikai) spektrumában
fellelhetőek. Eme szövegek vizuális elemeinek elemzéséhez a grafikai és képi anyag
felkutatása után foghatunk hozzá. A fontos szövegeket, mint verbo-vizuális
kommunikátumokat a következő fejezetekben tárgyalt módszer segítségével vizsgálom.
•

3. Szöveg és kép kapcsolata
Mint ahogy már említettem, egy diskurzusnak verbális és nonverbális elemei is vannak.
Ha abból indulunk ki, hogy egy diskurzusban a média által létrejött realitásokat vizsgáljuk, akkor a képi megjelenítést is a diskurzus által motiváltnak kell tekinteni és ennek megfelelően kell vizsgálni, hiszen a közvetített realitás(ok) verbális, vizuális és
akusztikus jelek összjátékából tevődik össze11 (v. ö. Meier 2008).
8

A keresőkifejezés segítségével az összes olyan szöveget ki tudjuk választani, mely a volt német
védelmi miniszter nevét, valamint a plágium és a plagizálni szavak különböző német alakjait és öszszetételeit tartalmazza. Ezzel a keresőkifejezéssel egy közel 900 szövegből és 660.000 szótípusból
(token) álló előzetes korpuszt sikerült összeállítani.
9
Több szóból álló együtt-előfordulások (N-Gramme) kimutatása, a keresett szó/kifejezés szűkebb
szövegkörnyezetének kimutatása (KWIC – KeyWord In Context), a keresett szóval/kifejezéssel
együtt előforduló nyelvi egységek kimutatása és gyakorisága (Kookkurrenz) (Anthony 2011,
Bubenhofer 2006–2011).
10
Vitatott pontok, koncepciók egy diskurzuson belül (agonale Zentren).
11
Dolgozatomban a statikus verbo-vizuális kommunikátumok vizsgálatát tűztem ki célul, így az
akusztikus elemek elemzésétől eltekintek.
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Verbális és vizuális jelek egyaránt képesek perspektívikus megjelenítésre, így a
képek sem feltétlenül ábrázolják hűen a valóságot, hanem a realitás(ok) konstrukciójának fontos elemei. A verbális és vizuális jelek különböző szemiotikus potenciállal rendelkeznek (v. ö. Stöckl 2004: 245ff), így például térbeli ábrázolásra inkább a vizuális
jelek alkalmasak, míg a verbális elemek időbeliség, időpont vagy időtartam megjelenítésére tűnnek megfelelőbbnek. Konkrét tárgyak, személyek képi és verbális módon is
közvetíthetőek, míg az absztrakció képi megjelenítésére csak indirekt módon kerülhet
sor, például emblémák által. A multimediális szövegeket eme különbségek ellenére
egységes kommunikátumként vizsgáljuk a diskurzusban.
Nöth (2000) alapján a verbo-vizuális kommunikátumok elemei közti összefüggéseket, tehát kép és szöveg összefüggéseit szintaktikai, pragmatikai és szemantikai szempontból vizsgálhatjuk. Szintaktikai szempontból a térbeli összefüggések jelölésére a
kép-szöveg-kapcsolatot, az írott, illetve képi felületre vonatkozóan következőképpen
lehet klasszifikálni: kép és szöveg térben külön jelenik meg, a kép és a szöveg egymás
mellett, egy kontextusban jelenik meg, valamint kép és szöveg egymáson, egymást
fedve jelenik meg. Pragmatikai szempontból a deiktikus kapcsolatot egyfelől verbálisan jelölhetjük, például „Ezen a képen azt láthatjuk…”, másfelől vizuális elemekkel is
utalhatunk, például nyilakkal. Szemantikai szempontból négyféle kép-szövegkapcsolatot különböztethetünk meg. Ha a vizuális és verbális elemek ugyanazt a tartalmat jelenítik meg, akkor redundanciáról beszélünk. A sajtótermékekre vonatkozóan
legtöbbször előforduló eset a verbális tartalom dominanciája. Vizuális dominanciára az
óriásplakátokat említhetjük példának, amelyeken a vizuális tartalom kerül előtérbe.
Egymást kiegészítő, komplementer kép-szöveg-kapcsolatról akkor beszélhetünk, amikor mindkét információforrás, tehát a kép és a szöveg is szükséges a kép-szövegkombináció megértéséhez. Ritka esetben a verbális és vizuális elemek között különbséget figyelhetünk meg, ilyenkor a két jeltípus tartalma nem tűnik összefüggőnek.
Ugyan a médiadiskurzusokban kiemelten elemzett sajtótermékekre nem a képregény,
illetve a képregénypanel a jellemző, mégis elmondhatjuk, hogy a szemantikai összefüggések szemléltetésére ez a szövegfajta a legalkalmasabb. A képregény szövegfajtájára
jellemzően szintaktikailag a kép és szöveg egymás egymásmellettisége, valamint egymás
fedése, pragmatikailag pedig a szövegbuborékok révén a vizuális utalás a gyakori.
A Scott McCloudtól (1994:153ff) kölcsönzött első képen azt olvashatjuk, hogy
„Grim-faced George lifted his lollypop” („Zord arcú George felemeli nyalókáját”, ford.
HR), és ugyanezt látjuk is. A vizuális és verbális tartalom tehát redundáns. A második
képen vizuális dominanciára látunk egy példát: A „He did it!” („Sikerült neki!”, ford.
HR) szöveg csupán a bowlingozó sikerét konstatálja, magáról a cselekvésről vizuálisan
informálódunk. (1-2. kép: McCloud 1994: 153)

1. kép
redundancia

2. kép
vizuális dominancia
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Judy mosolygó portréja a harmadik képen csupán illusztratív, a kulcscsomó átadására
a szövegből következtethetünk: itt a verbális rész a domináló. A negyedik képen a következőt olvashatjuk: „This is all I need to stop him!” („Csupán ennyi kell, hogy megállítsam!”, ford. HR) – figyeljünk a figura markára és a szövegben a deiktikus utalásra. A kép
és a szöveg tartalma kiegészíti egymást, egy komplementer szituációt látunk.

3. kép
4. kép
verbális dominancia (McCloud 1994: 153) komplementer (McCloud 1994: 155)

Kép és szöveg közötti eltéréseket a következő képregényszelvényben figyelhetünk
meg, melyben a verbális és vizuális elemek között semmiféle szemantikai összefüggés
nem fedezhető fel.

5. kép
diszkrepancia (McCloud 1994: 154)

A vizuális és verbális elemek összefüggése kapcsán felmerül a kérdés, hogy verbovizuális kommunikátumok vizsgálatánál a vizuális elemek tartalom- és tudásreprezentáló, valamint közvetítő szerepéből kiindulva, melyik elemzési módszer tűnik a legalkalmasabbnak.
Egy diskurzusban az események és a szereplők gyakori ábrázolásával járó folyamat
a vizuális jelek konvencionalizációja (Konventionalisierung, Felder 2007b). Egy kép
első megjelenése után a valóságból úgymond realitás lesz, a primer denotátumot, az
eseményt, szereplőt stb. jeleníti meg a kép12. Ismételt megjelenés során már nem csupán egy esemény ábrázolása történik, hanem a kontextustól függően a vélt következmények jelölése. Idővel a képi tartalom konvencializálódik, és már-már illusztratív,
dekoratív jelleget ölt. Az ikonikus jelentést a szimbolikus helyettesítheti, míg az absztrakcióval járó sztereotipikus ábrázolás fel nem váltja.

12

A képi elemeknél különbséget kell tenni a kép tartalma (Bildinhalt), tehát a tartalom megjelenítése
és a kommunikatív intenció, tehát a kép üzenete között (Bildbotschaft). Az utóbbin azt értjük, hogy
milyen módon jelenik meg ez a tartalom (v. ö. Sachs-Hombach 2007: 52) és milyen céllal történik a
tartalom speciális megjelenítése.
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Vizuális sztereotípiákról13 (Stöckl 2004: 282ff) akkor beszélhetünk, amikor bizonyos képek nem az ábrázolt eseményre, tárgyra, tényállásra vonatkoznak, és a képek
tartalma sem tehetőek egyenlővé az ábrázolt esemény denotációjával. Ebben az esetben
a képek szimbolikus jelentéssel bírnak. A vizuális sztereotípiák gyakori használata
jelentéskiüresedéssel járhat. Felder (2007b) erre a folyamatra példaként a World Trade
Centert 2001 szeptemberében ért támadást említi, és azt a képözönt, amely ezt az eseményt övezte az egész világon.

6. kép
World Trade Center
(www.demel.net/wtc-1.html)

7. kép
World Trade Center
(Boomerang Freecard)

Az elsődleges, a támadást ábrázoló képek idővel a terror és a gyász szimbólumává
váltak. Érdemes megfigyelni, hogy a füstölgő tornyok a terrort, a fenyegetést szimbolizálják, míg a gyászszalagos kép megszokott szimbólumként a gyászt és a veszteséget.

4. Vezető politikusok plágiumügyei
A következőkben első elemzési kísérletként, a heidelbergi diskurzuselemzési irányzathoz kapcsolódóan, annak elméleti keretein belül mutatom be a vizuális elemek diskurzusban elfoglalt szerepét, méghozzá azok perspektiváló és a szöveg verbális elemeihez
kapcsolódó aspektusát kiemelve. A vezető politikusok plágiumügyeiről szóló diskurzus
fontos alkotóeleme a szereplők, főként a plagizáló fél megjelenítése. Karl-Theodor zu
Guttenberg volt német védelmi miniszter 2011 elején kirobbant plágiumbotránya nagy
visszhangot keltett14 európaszerte a médiában. Különböző országosan megjelenő sajtótermékek internetes felületéről válogattam cikkeket, amelyek a plagizálásról adtak hírt.
A multimediális szövegek vizuális elemét és a kép szöveghez való viszonyát Nöth
(2000) alapján vizsgáltam. Mindegyik esetben a szereplő megjelenítése került a középpontba, viszont figyelemreméltó a kép üzenete15.
A Guttenberget magyarázó pózban ábrázoló konzervatív-liberális Frankfurter Allgemeine Zeitung (2011. 02. 21.) „Vgl. auch Guttenberg 2009” („Lsd. Guttenberg
2009”, ford. HR) című cikkében a miniszter védelmére felhozott érveket cáfolja meg.
A cikkhez tartozó kép a volt védelmi minisztert mutatja, akinek plágiumvádja ellen
13

Az ún. viziotípiákról (Visiotype) lsd. még Pörksen (1997).
Zu Guttenberg doktori címét a bayreuthi egyetem egy héttel a plágiumbotrány kirobbanása után
visszavonta. Ezt követően zu Guttenberg lemondott védelmi miniszteri posztjáról.
15
A napilapok archív felvételeket, hírügynökségek fotóit, tehát nem feltétlenül az aktuális témához
kapcsolódó megnyilatkozás képeit használják cikkeik illusztrálásához.
14
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tiltakozó kijelentései összhangban állnak magyarázkodó portréjával, rendre utasító
gesztikulációjával.

8. kép

A Spiegel Online (2011. 02. 16) „Fiese Fußnote zu Guttenbergs Doktorarbeit”
(„Gonosz lábjegyzet Guttenberg disszertációjához”, ford. HR) című cikke semleges
hírt ad a védelmi miniszter plágiumvádjáról. A cikk szerint zu Guttenberg nyugodt
hozzáállással viszonyul a plágiumvádhoz, ezt jelzi a csatolt kép is: Zu Guttenbergről
egy komoly felvételt látunk.

9. kép

A zu Guttenberget dacos arckifejezéssel ábrázoló Zeit Online (2011. 02. 21.) cikkében a volt védelmi miniszter viselkedését ecseteli, miszerint zu Guttenberg a
plagiumvádra tiltakozóan, majd a vizsgálatok előrehaladtával hibáit részben beismerően nyilatkozott. A cikket kísérő dacos arckifejezést ábrázoló felvétel összhangban áll a
cikkben ábrázolt védelmi miniszterről alkotott képpel.

10. kép

Az alternatív-baloldali tageszeitung (taz) napilap internetes kiadásának cikkében
(taz.de, 2011. 02. 16.) a viccesnek ható kép alatt (l. 11. kép) a következő kísérőszöveg
olvasható: „Die Anfertigung dieser Arbeit war meine eigene Leistung.” Ezek
Guttenbergnek a vád ellen tiltakozó szavai, melyben azt állítja, hogy disszertációja a
saját műve. A kép és az idézet ellentmondást sugall. A cikkben a plagizálást alátámasztó érveket és véleményeket olvashatunk, így a Guttenberget ábrázoló kép egyértelműen
karikaturisztikus hatást kelt.
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11. kép

A balliberális Franfurter Rundschau (2011. 02. 19.) a plagizálást alátámasztó bizonyítékokat sorol fel cikkében. A képaláírásban („Bundesverteidigungsminister in
Erklärungsnot”) pedig azt a kijelentést olvashatjuk, hogy a védelmi miniszter magyarázkodni kényszerül. A 12. képen nem egy magyarázkodni készülő, hanem inkább egy
kissé undorodó zu Guttenberget láthatunk.

12. kép

Összességében kijelenthetjük, hogy a diskurzus főszereplőjét, zu Guttenberget megjelenítő felvételek nagyrészt (lsd. 8-10. kép) összhangban állnak a cikkekben verbálisan ábrázolt védelmi miniszter képével. A szövegfajta tulajdonságából fakadóan mindegyik esetben verbális dominanciáról beszélhetünk, hiszen a vizuális elem, tehát a
szereplőt ábrázoló kép csupán kiegészítő információval szolgál. A diskurzus szereplőjéről kialakított vélemény attól függően változik, hogy az olvasó melyik sajtóterméket
tartja szem előtt, ugyanakkor a zu Guttenberget ábrázoló felvétel is módosít a szövegben leírt diskurzusszereplőről kialakított képen, így például a taz napilap esetében (lsd.
11. kép) egy karikaturisztikus elemmel is bővül zu Guttenberg ábrázolása.

5. Összegzés
A heidelbergi diskurzusnyelvészeti irányzat keretein belül eredményesen vizsgálhatjuk a
verbo-vizuális kommunikátumok vizuális elemeinek perspektiváló hatását és azok a
szöveg verbális elemeihez való kapcsolódását. Első elemzési kísérletként zu Guttenberg
volt német védelmi miniszter plágiumügyéről hírt adó verbo-vizuális kommunikátumokat
vizsgáltam abból a szempontból, hogy azok statikus képi elemei miként kapcsolódnak a
kommunikátumok verbális elemeihez. Mivel csupán első elemzési kísérleteket vázoltam
fel, kitekintésként megemlítendő, hogy melyek azok a témakörök, amelyeket a verbovizuális kommunikátumok elemzésénél figyelembe kell vennünk. Ezek a területek a
vizuális érvelés (lsd. Sachs-Hombach 2007 és Pörksen 1997), a vizuális toposzok elemzése és a képek ikonológiai/ikonográfiai (lsd. Meier 2008) vizsgálata. Felder (2013) felvetése alapján az interpikturalitás16 jelenségét is érdemes a vizuális elemek perspektiváló
hatásával kapcsolatban említeni. Ezen jelenségek és elemzési módszerek segítségével
feltárható a vizuális elemek diskurzusban elfoglalt helye és realitást konstruáló szerepe.
16

Interpicturalität, az intertextualitás fogalmával analóg használatos fogalom.
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Összegzésként elmondhatjuk, hogy a multimediális szövegek vizuális elemei is hozzájárulnak a világról alkotott képünk konstrukciójához, ezért a verbo-vizuális
kommunikátumok verbális és vizuális elemei együttes figyelembe vételével kell elemeznünk a sajtótermékek által formált realitásokat.
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A mirandai nyelvvel kapcsolatos attitűdök, ideológiák
HARGITAI EVELIN GABRIELLA
1. Bevezető. Attitűdök, ideológiák
Egy nyelv vitalitása, fennmaradása nem pusztán objektív tényezőkön múlik, hanem
nagy mértékben függ a beszélők attitűdjeitől, értékeléseitől, a nyelvre vonatkozó hiedelmeiktől (Bartha 1999: 129, Pap 1979: 198). A nyelvhasználók nyelvi magatartását,
illetve az ennek hátterében álló ideológiákat, attitűdöket jellemzően társadalmi, gazdasági, politikai, kulturális tényezők befolyásolják. Bartha Csilla szavaival: „az értékelések, amelyeknek a legnagyobb hatásuk van a tényleges nyelvhasználatra, nem szükségképpen tudatos ideológiai viták formájában jelenítődnek meg, sokkal inkább automatikus társításokként, melyek kívül esnek a cselekvők közvetlen észlelésén” (Bartha
2007: 95). A nyelvi attitűdök valójában nem közvetlenül a nyelvről, nyelvhasználatról
szólnak. Inkább hiedelmek, értékelések ezek, amelyeket egyénekről vagy csoportokról
fogalmazunk meg a nyelvhasználatuk fényében (Niedzelski és Preston 2003). Vagyis a
nyelvi attitűdök alapja nem közvetlenül a nyelv, hanem valamely társadalmi kategória.
„Velük –írja Kiss Jenő– tehát elsősorban nem nyelvi vagy nyelvesztétikai minőséget,
vonatkozásokat tükrözünk, hanem a beszélőközösség társadalmi szokásait, viselkedési
szabályait, beleértve előítéleteiket is” (Kiss 2003: 224, vö. Preston és Robinson 2005:
133). Ebből következik, hogy fontos szociolingvisztikai változások erednek a nyelvhasználathoz kapcsolódó értékelésekből, vélekedésekből. Woolard és Schieffelin
(1994: 69) kiemeli, hogy mind a nyelvi struktúrához, mind a nyelv használatához kapcsolódhatnak ideológiai interpretációk, ha pedig ezek negatívak, az nyelvcseréhez
(strukturális és funkcionális nyelvvesztéshez) vezethet.
Jó példa erre a mirandai esete. Dolgozatomban azt elemzem, hogy nyelv használatát, a bilingvizmus alakulását hogyan befolyásolták/ják a beszélők attitűdjei és a többségi csoport ítéletei, valamint az ezek mögött meghúzódó ideológiák.
A nyelvi attitűd Leo Pap 1979-es meghatározása szerint „egy-egy nyelvvel, illetve
nyelvjárással szemben kialakult értékelő vélemény” (Pap 1979: 197). Szerencsésebb
volna a vélemény helyett a hozzáállás, viszonyulás szót kellene alkalmazni. A terminus
vonatkozik egy adott nyelv beszélőjének megítélésére is (Pap 1979: 198). Az attitűdök
affektív, kognitív és viselkedéses komponensekből szövődnek össze (vö. Garrett 2010).
Például egy mirandai beszélő a nyelve alacsony presztízse miatt negatívan viszonyul a
mirandaihoz (affektív komponens), emellett tudja, hogy ezzel a kisebbségi nyelvvel
kevésbé boldogul a munkaerőpiacon (kognitív), így igyekszik kerülni azokat a helyzeteket, amelyekben mirandaiul kell szólnia (viselkedéses összetevő). Vagy fordítva:
akinek rokonszenves ez a nyelv (affektív), ismeri a helyzetét és kulturális jelentőségét
(kognitív), az beiratkozik egy nyelvkurzusra (viselkedéses komponens).
A külső hatások, például az állam két- és többnyelvűségről alkotott képe különösen
fontos befolyással bírnak a nyelvi attitűdökre. Ha egy kisebbségi nyelv beszélői szimbolikusan vagy gyakorlatilag kapcsolatot találnak egy gazdaságilag-politikailag fejlettebb csoporttal vagy régióval, akkor az adott nyelv vonzereje nő. Ha a csoporttagok
attitűdjei nagyon pozitívak, a nyelv kulcsszimbóluma lehet a csoport identitásának. Ha
azonban a gazdasági mobilitás hátráltatójának érzik, az nyelvcseréhez vezethet. Hason62

lóképpen a többségi társadalom oldaláról is fontosak ezek a kérdések. Egy adott
nyelv(változat) iránti negatív attitűdöknek sokszor diszkrimináció az eredménye
(Preston és Robinson 2005: 133). Gyakran az állami nyelvideológiák adnak keretet e
folyamatoknak, befolyásolva a többségi csoport viszonyulását, ezáltal hatva a kisebbségi csoport ítéleteire.
Bartha szerint a nyelvideológiák vizsgálata szélesebb kontextusba ágyazza azokat a
kérdéseket, amelyeket korábban az attitűdök kapcsán tárgyaltak (Bartha 2007, 2009). A
két fogalomban közös, hogy „csoportok egész közösségek értékelését jelentik”, „az
egyén által megválasztott nyelvhasználati formákban és nyelvi gyakorlatokban mindenkor jelen vannak”, továbbá egyéni és közösségi változatosságot mutatnak, és változnak. (Bartha 2007: 96). A nyelvi ideológiák (Lanstyák István megfogalmazásában)
„a nyelvet és a nyelvhasználatot konkrét társadalmi csoportok politikai, gazdasági,
kulturális stb. érdekeknek megfelelően láttatják (Lanstyák 2009: 28). Irvine hasonló
definícióval él: „the cultural system of ideas about social and linguistic relationships,
together with their loading of moral and political interests” (Irvine 1989: 255). A nyelvi ideológiák segítségével az egyének/közösségek nem nyelvi természetű megállapításokat tesznek a nyelvről vagy a nyelvhasználatról (vö. Kroskrity 2004), valamint ezek
közvetítő kapcsot jelentenek a nyelvi struktúra és nyelvhasználat egyes jellemzői és a
társadalmi-kulturális kategóriák között” (Szalai 2010: 3). Sokszor a nyelvi különbözőségek „felismerésén” alapulnak, és a nyelvi változatokhoz vagy nyelvváltozatokhoz
„tipikus” beszélőket, tevékenységeket, stb. kapcsolnak (Gal és Irvine 2000: 36).
Nehezíti a kutatást, hogy a nyelvi ideológiák vizsgálatának nincs egységes módszertana (vö. Laihonen 2009: 2), és magát a terminust is több értelemben használják. Susan
Gal és Judith T. Irvine kiemeli, hogy a nyelvi ideológiák vizsgálatának nem lehet feladata „igazságot tenni”, dönteni egy metanyelvi kijelentés igaz vagy hamis volta felett,
hiszen a kutató sem egy abszolút semleges nézőpontot képvisel: „there is no view from
nowhere” (Gal és Irvine 2000: 36). Már az ideológiának minősítés is hordoz magában
egyfajta értékítéletet, és azt feltételezi, hogy van ideológiamentes beállítódás is. A két
szerző a nyelvi ideológiák vizsgálatára a kritikai diskurzuselemzés módszerét ajánlja.
Ezt követi cikkem is. Lanstyák (2009: 38) alapján megkülönböztetek elit és mindennapi nyelvi ideológiákat, Gal és Irvine (2000: 36) nyomán pedig megvizsgálom, hogy a
nyelvi határokról és a különbségekről szóló ideológiák hogyan vezethetnek nyelvi
(strukturális és funkcionális) változásokhoz, nyelvcseréhez. Elemezem a nyelv leírásába vegyülő ideológiákat, végül pedig a lingvicista törekvések hatását a nyelvpolitikai
döntésekre.

2. A mirandai nyelvvel kapcsolatos attitűdök, ideológiák
2.1. A mirandai nyelvről
A mirandai (belső lingvonimával: mirandés) nyelvet Északkelet-Portugália Trás-osMontes régiójában, a spanyol határ mellett fekvő Miranda do Douro megyében, illetve
a szomszédos Vimioso és Mogadouro nevű területeken beszéli mintegy tízezer ember.
A nyelv a leóniból ered, a XIII. században telepítettek be León tartományból származó
csoportokat a mai Miranda területére. 1999 óta, a 7/99-es törvény értelmében regionálisan elismert nyelv. Erősen veszélyeztetett, alig van monolingvis beszélője, a gyermekeket pedig jellemzően portugálul szocializálják. A nyelv megtartását a mirandai vidék
izolációja segítheti, a turizmus terén pedig fontos vonzerő a terület különleges hangzá63

sú kisebbségi nyelve. Három dialektusa van: a középső, amelyen a standard alapul, az
északi (raiano) és a déli, azaz sendim-i. (Ld. még Merlan 2009)

2.2. A többségi csoport részéről
2.2.1. „Mindennapi” attitűdök és ideológiák
Lanstyák István (2009: 38) azt javasolja, hogy a nyelvi ideológiák két vizsgálati iránya
közül az egyik legyen a mindennapi beszélők körében élő ideológiák analízise. Ami a
mirandait illeti, létezése sokáig nem volt téma a portugálok számára. Eduardo Lourenço
portugál filozófus így fogalmaz Mi és Európa című, magyarul is megjelent művében:
„sem a nyelvek hivatalos státusza, sem a történelmi-politikai helyzet nem jelent semmiféle problémát a portugálok számára” (1984: 10). James Milroy szavaival élve, a portugálok a „standard nyelv kultúrájában” élnek (Milroy 2001: 530, Milroy 1999: 18). Ez
azt jelenti, hogy az iskola, a televízió és más fórumok szinte kizárólag a normatív változatot közvetítik, sőt sokszor annak felsőbbrendűségét sugallják más nyelvváltozatokkal
és nyelvekkel szemben. A többi kód vagy negatív megvilágításban jelenik meg, vagy
ignorálják azokat. Milroy kiemeli, hogy a „helyesség” ideája tartja fenn ezt az ideológiát, vagyis az a képzet erősíti a normatív nyelvváltozat szerepét, amely szerint a többi
kód tökéletlen, kifejezésre kevésbé alkalmas, vagy éppen hibás (1999: 18).
Miranda nyelvét is sokáig szinte kizárólag azok ismerték, akik a területre látogattak
vagy ott éltek. A fennmaradt források szerint ők inkább ellenszenvesnek ítélték a
mirandait és beszélőit. Ez két tényezőből eredhetett. Egyrészt idegenkedtek az elszigetelt, nagyobb városoktól távol eső terület mezőgazdaságból élő, abszolút nem mobilis
lakóitól. Az ide látogatók magasabb presztízsű, iskolázottabb, mobilisabb személyek
voltak, akik zömmel a nagyobb városok nyelvváltozatait használták. Másrészt a
mirandai nyelv sok jellemzője megegyezik az Északkelet-Portugáliában használt dialektuséval. Az eltéréseket, szokatlan jelenségeket viszont a látogató hibáknak tarthatta.
Gyakori jelenség, hogy a beszélők nyelvhasználatát összekapcsolják értelmi képességeik megítélésével, egyiket a másikból vezetik le. (Vö. „buta emberek buta nyelven
beszélnek”, Niedzelski és Preston 2003, magyarul ld. pl. Kontra 2005: 177). A
mirandai nyelv a szóbeliségben élt, így könnyen tapadtak hozzá olyan fogalmak, mint
pongyola, barbár. Azokat a jelenségeket, amelyek terén eltér a portugáltól, nem a
mirandai sajátosságaként, hanem hibaként, hiányosságként ítélték meg. A nyelvi hibákat pedig a mirandaiak vélt „kognitív deficitjéből” (Lanstyák 2009: 31) eredeztették.
Woolard és Schieffelin (1994: 61) így ír erről: „Language varieties that are regurarly
associated with particular speakers are often revalorized –or misrecognised– not just as
symbols of group identity, but as emblems of political allegiance or of social, intellecual, or moral worth”.
Arra, hogy a nyelvi ideológiákat hordozó metanyelvi kijelentések kapcsolatot létesítenek a társadalmi csoport jellemzői és a nyelvi struktúra vagy a nyelvhasználat közt,
jó példa Severim de Faria kanonok leírása is a XVII. századból. „Rosszul beszélnek, ha
összehasonlítjuk ezt a beszédmódot a maival, ugyanis amellett, hogy régies szavakat
használnak, gyorsan is artikulálnak.” (Itinerario da jornada que fez o Sr. Manoel
Severim de Faria, chantre e conego da Sé de Évora, a Miranda, no anno de 1609 idézi
Vasconcelos 1900: 109-120)
A mirandai stigmatizációja a XVI. században kezdődött. Miranda do Douro 1545ben városi rangot kapott, és katonai, valamint egyházi központ is létesült itt. Ezért sok
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iskolázottabb, egynyelvű portugál telepedett le itt. A mirandaiaknak lassan el kellett
sajátítaniuk a portugált, mert utóbbi nyelv beszélői „nem ereszkedtek le, hogy
mirandaiul szóljanak, sőt burkoltan, nyíltan támadták a mirandaiakat” (Martins 1997:
97). Jól illusztrálják a stigmatizációt a nyelv különböző, néha még ma is használt „elnevezései”: charra ’rosszul beszélt nyelv’, gíria de pastores ’pásztorok nyelvváltozata’, caçurra (nem világos az eredete), fala atravessada ’keveréknyelv’, fala
espanholada ’spanyol-szerű nyelv’, parolo ’érthetetlen nyelv’, chapado ’ódivatú’,
palhantre ’érthetetlen a portugálok számára’ (Merlan 2009, Martins 1997).
A kétnyelvűség ekkor még stabil volt, később azonban felélénkült a nyelvcsere és a
mirandai marginalizálódása. José Leite de Vasconcelos ilyen kijelentéseket jegyzett
fel: „ez csak a pásztorok konyhanyelve, nincsenek szabályai és normái!” (Vasconcelos
1900: 3–5). A kisebbségi nyelvek korlátozottabb kommunikációs lehetőségeit sokszor
nem a kétnyelvű helyzetben gyakori diglossziával magyarázzák. Pedig törvényszerű,
hogy ha ezeket csak informális színtereken használják, akkor a formális rétegekre jellemző lexikai és esetleg strukturális komponensei nem alakultak ki. Ehelyett a nyelv
korlátait a beszélők személyiségének, műveltségének, intelligenciájának korlátaival
magyarázzák.
Ahogyan Kiss Jenő is leírja, „a nyelvi attitűdök általában egy, már korábban meglevő, nem nyelvi sztereotípia nyelvi igazolásaként, mintegy megerősítéseként alakulnak
ki. A nyelvet tehát mint nem nyelvi információt is tartalmazó eszközt tekintjük, így a
mindenkori beszélők társadalmi hátterére, sőt személyiségére utaló jegynek is vesszük”
(Kiss 2003: 224). A fentiekre jó példa a pap és filológus, António Maria Mourinho
megállapítása: „Mindenekelőtt meg kell említenünk, hogy Miranda lakosai természetüknél fogva parasztosak tetteikben és nyelvhasználatukban, emellett meglehetősen
elmaradottak s egyszerű életmódot folytatnak, temperamentumuk pedig általában
flegmatikus és egy kicsit egoista.” (Mourinho, év n.: 329)
Woolard és Shieffelin alapján érdemes hozzátenni, hogy Herder óta gyakori ideológiai képződmény egyenlőséget vonni a nyelv és a beszélőközösség közé (1994: 60).
Néhányan arról számolnak be, hogy még az 1980-as években is tiltották az iskolákban, hogy a diákok mirandaiul megszólaljanak. A mirandait (purista ideológiák jegyében) gátnak tartották a (szerintük) tiszta, szabályos portugál elsajátításában, emellett
erős stigmatizáció volt tapasztalható. Amadeu Ferreira, mirandai származású, Lisszabonban élő fordító, költő, egyetemi tanár, jogász így beszélt erről egy személyes interjúban: „Vicceltek, gúnyolódtak azzal a ténnyel, hogy a mirandaiak mirandaiul beszéltek, azt mondván: ez a népség nagyon visszamaradott, műveletlen, még csak beszélni
sem tud. (…) Ez még ma is megtörténik, mert az emberek meg vannak arról győződve
(ezt a tudatlanságot próbáljuk mi eloszlatni), hogy a mirandaiak rosszul beszélt portugált használnak, miközben ők egy önálló nyelvet beszélnek. (…) Az ideológia szerint
az, aki nem beszél portugálul, nem portugál, sőt, nem intelligens, analfabéta.” Dennis
R. Preston sokat idézett modellje szerint a népi nyelvszemlélet, vagyis a nyelvről szóló
hétköznapi gondolkodás és véleményalkotás feltételezi, hogy egy-egy nyelvnek van
egy ideális formája, amely absztrakt, beszélőktől független képződmény. Ezt közelíti
meg a helyes nyelvhasználat, azaz az egyedüli korrekt nyelvváltozat alkalmazása,
amelytől minden eltérés dialektális jelenségnek vagy egyenesen hibának tűnik. A népi
nyelvszemlélet a hibákat pedig annak tulajdonítja, hogy a beszélő lusta vagy műveletlen (Preston 2003: 64, Preston és Robinson 2005: 147–149).
65

Ami a jelenlegi helyzetet illeti, Amadeu Ferreira szerint a portugálok egyre jobban
elfogadják, Portugáliához tartozónak tekintik a mirandait. Ennek ellenére manapság is
előfordulnak a mirandaiak jellegzetes beszédmódját gúnyoló megnyilvánulások, még
az állami televízióban is. (Például 2008 nyarán a Telerural című, falusiakat parodizáló
kabaréműsor a mirandai beszédmódot tette nevetségessé.)
Az általában semleges, kissé rokonszenvező, szolidáris attitűdök mellett jelen van
egy idealizáló felfogás is, amely a mirandait az érintetlen tájban élő egyszerű földművesek, pásztorok redukált, archaikus, éppen ezért szép nyelvének tekinti. A vidékies
most pejoratív jelzőből, stigmából egyszerre értékké vált. Ez a fogalom a nyelvre vetíti
rá a mirandaiak életmódjáról alkotott romantikus képzeteket. Kiss Jenő kiemeli, hogy
az a felfogás, amely a nyelvjárásokhoz (vagy a kisebbségi nyelvekhez) a romlatlanság,
eredetiség, kifejezésbeli gazdagság fogalmát köti, szintén társadalmi okokhoz köthető
(Kiss 2003: 224). Ez gyakran összefügg a falu-város megítélésében mutatkozó kontraszttal, ti. újabban sokan a vidéket a természet, család iránti nosztalgiához kötik a
városi elidegenedéssel szemben. Kiss Jenő szerint mindez „pótlólagos nyelvi érvekkel”
is kiegészül (2003: 225), eszerint a mirandaihoz hasonló „vidéki” nyelvváltozat új,
színesebb kifejezési lehetőségeket rejt magában a köznyelvhez képest. Egy tudományos (néprajzi) munka például így ír: „Kétség sem fér hozzá, hogy a nép a maga egyszerűségével és emellett mély gondolkodásával mindig is igazi mestere volt a szavak és
a kifejezés művészetének, akár énekben, akár szavalván, versben és prózában egyaránt.
(...) Ez által a redukált nyelv által, amely az idők során a jó és a rossz kifejezésére szentelődött, jósolnak meg életet és halált, jeleznek előre esőt, szelet, jégesőt és vihart,
adnak hírt jó és rossz termésről, ezzel átkozzák meg ellenségeiket és áldják meg barátaikat, osztanak igazságot, elemzik a jogosat, az okokat és az ok nélkülit.” (JúniorMourinho 1980: 3)

2.2.2. „Elit” ideológiák és attitűdök
Az alábbiakban a politikai, társadalmi, műveltségi elitnek a mirandaival kapcsolatos
vélekedéseit, értékeléseit elemzem (vö. Lanstyák 2009: 38). A mirandai sokáig a tudományos vizsgálatok látóterébe sem került be, illetve ha foglalkoztak vele, általában
marginális nyelvváltozatként kezelték. A terminológiai bizonytalanságok mögött gyakran a grammatikus negatív attitűdjei érződnek. Példa erre D. Jerónimo Contador de
Argote 1725-ben keletkezett, Regras da língua Portugueza (A portugál nyelv szabályai) című nyelvtana. Argote szerint a mirandait (és más hasonló nyelveket/változatokat) nem lehet a portugál dialektusának tekinteni, mert „nagyon barbár”
kódok, csak a régióban élő parasztok beszélik ezeket (Argote 1725: 295–296). Bár a
mirandai történetesen valóban nem portugál dialektus, e kijelentés mögött az a
homogenista, standardista ideológia húzódhat meg, amely szerint a standard a szép,
fejlett, nyelvileg magasabb rendű változat (vö. Lanstyák 2009: 33), míg az attól jelentősen eltérő „barbár” kódok a nyelvi egységet veszélyeztetik, nyelvileg alacsonyabb
rendűek (Lanstyák 2009: 37).
A besorolás bizonytalanságaira példa még Leite de Vasconcelos megoldása. Ő több
helyen társdialektusnak (co-dialecto) nevezte a mirandait, a Cuesta&Luz-féle híres
portugál nyelvtan pedig a linguagens fronteiriças, azaz a határ menti nyelvváltozatok
közé sorolja. José Herculano de Carvalho (1964: 61–72) pedig pejoratív nevén,
caçurra-ként emlegeti a mirandait. Amióta a szociolingvisztikai kutatások Portugáliá66

ban is felélénkültek (illetve a 7/99-es törvény óta) a portugáliai nyelvtudomány „tárgyilagosan” szemléli a mirandait. Ám a tudományos eredmények lassan kerülnek be a
köz- és felsőoktatásba. Ezt tükrözik João Veloso porto-i nyelvész felmérésének eredményei is. Ő leendő portugáltanároknak tette fel többek között azt a kérdést, hogy a
mirandai egy nyelv-e vagy dialektus. A válaszolók 58%-a dialektusnak tartotta (Veloso
1999), abból a megfontolásból, hogy egy kisebbségi csoport által használt kód csak
dialektus lehet. A Veloso-féle kutatásból arra lehet következtetni, hogy a megkérdezett
portugál tanárjelöltek nagy része negatív attitűdökkel bír a mirandaival szemben.
Ami a politikai döntéshozókat illeti, a portugál állam egészen a XX. század végéig
ignorálta a mirandai problémáját, és általában a nyelvpolitika egyet jelentett a portugál
terjesztésével. Ennek alapja a dicső múltra (főként a kolonizáció korára) való hivatkozás. Így a portugál állam figyelme kevésbé vetült az ország kisebbségi nyelveire, sőt,
máig jelen van az egy állam – egy nyelv ideológiája (vö. Woolard-Schieffelin 1994: 61).
Manapság a nemzetközi tendenciáknak megfelelően Portugália is igyekszik kidolgozni
kisebbségi stratégiáját, ebben szerepet kap a nyelv is. Azonban a főbb jogi dokumentumok máig tükröznek lingvicista törekvéseket. A Tove Skutnabb-Kangas által bevezetett
fogalom arra utal, hogy a hatalmi elit a nacionalista, purista, standardista ideológiákat
felhasználhatja a nyelvi alapú diszkrimináció eszközeként (Lanstyák 2009: 34). A portugál Alkotmány 11. cikkének 3. bekezdése értelmében Portugáliának csak egy hivatalos nyelve van. A 7/99-es törvény látszólagos támogatást biztosít a mirandai nyelv használatához, ám a szöveg sugallja, hogy egy kisebbségi nyelv pusztán kulturális érdekesség lehet, valódi kommunikációs szükség nem indokolja a fennmaradását.
A standardista-lingvicista ideológia leginkább a Nemzeti Kisebbségek Védelméről
szóló Keretegyezmény elfogadása és alkalmazása kapcsán mutatkozik meg. Portugália
ugyan aláírta ezt a dokumentumot, de az alkalmazásáról szóló beszámoló közli, hogy
az országnak nincs teendője, mert „a portugál jogrend nem ismeri a nemzeti kisebbség
fogalmát”. A látszólagos támogató politika mögött tehát erős központosító stratégia
húzódik meg.
A mirandai revitalizációjáért tevékenykedők sokszor felróják a kulturális minisztériumnak és más állami szerveknek, hogy azok nem foglalkoznak érdemben a nyelv
megmentésével. A portugál kulturális államtitkár, Francisco José Viegas 2012 februárjában úgy nyilatkozott a Mensageiro de Bragança című hetilap 2012. február 20-án
megjelent számában: „a mirandai védelme a mirandaiakra tartozik”, ugyanakkor szerinte „elveszíteni a mirandait olyan, mint elveszíteni egy kicsit Miranda és Trás-osMontes régió lelkéből”. Ez a nyilatkozat jelzi azt, hogy az állam autonómiát ad a
mirandaiaknak a revitalizációs döntésekben, arra hivatkozva, hogy a helyi elit a közösség által elfogadhatóbb döntéseket hoz. Emellett úgy tűnik, ez a nyelv az állami nyelvpolitika számára inkább csak a múlt képződménye, amelyet relikviaként kell megőrizni, hiszen nem létfontosságú, pusztán kulturális többlet, amelyek igazi jelentősége
legfeljebb a turizmus élénkítésében rejlik. Kiss Jenő egy helyen (2003: 224) az ilyen
attitűdöt a „lekezelő érdeklődés” kifejezéssel illeti.
A politikai döntéshozók hozzáállására jó példa a kulturális miniszter, António Pinto
Ribeiro 2009-es nyilatkozata. Az Asterix mirandai nyelvű fordításáról azt mondta:
ahogyan a mese szerint a „bolond gallok” ellenállnak a romanizációnak, úgy a
mirandaiak is „bolond portugálok, akik más nyelvet beszélnek” (Mensageiro de
Bragança, 2009. 05. 22.). Francisco Louça parlamenti képviselő pedig 2011. május 367

án, a közszolgálati televízió Cinco para a meia-noite (Öt perc múlva éjfél) című műsorában dialektusnak nevezte a mirandait, nagy tiltakozást váltva ki (Diário de Trás-osMontes, 2011. 05. 04.).

3. A mirandaiak attitűdjei
Ha történetiségben vizsgáljuk a mirandaiaknak a saját nyelvükkel kapcsolatos hozzáállását, világos összefüggés mutatkozik a többségi beszélőktől eredő stigmatizáció mértéke és a nyelvcsere előrehaladása között. A folyamat fázisainak leírására Kiss Jenő megállapításait adaptálom. Kiss a Magyar dialektológia című tankönyv nyelvjárási attitűdökről szóló fejezetében (Kiss 2003: 219-229) leírja a magyar dialektusokhoz való viszonyulás és a dialektushasználat összefüggéseit, azok történeti alakulását, négy időbeli
fázist elkülönítve. Ugyan Kiss nyelvjárási beszélőknek a saját változatukhoz (és a köznyelvhez) fűződő viszonyát elemzi, megfigyelése mutatis mutandis a mirandaira is alkalmazható. Módszerem jogosságát igazolja, hogy a kisebbségi nyelvek és a nyelvjárások sokszor hasonló státussal, funkciókkal bírnak. Egyébként a mirandai sokban hasonlít
is az északkeleti portugálra, ezért is tekintették sokáig nyelvjárásnak. Kiss a fázisokat
kettős névvel látja el, utalva a beszélők attitűdjeire és ebből eredő magatartására.

3.1. Semleges-távolságtartó
Eleinte a mirandaiak semlegesen viszonyultak nyelvükhöz, az egy adott és problémátlan dolog volt számukra. Csupán azzal voltak tisztában, hogy a portugál egy másik
kód. Ez a XVI. századig így volt.

3.2. Ellenszenvező-védekező
Míg másutt ez a fázis a XX. században jelentkezett a nyelvjárások életében, addig a
mirandaiak körében már a XVI. században megkezdődött. A portugálok lenézték a
kisebbségi csoportot „furcsa”, „műveletlen” nyelvhasználata miatt, ez pedig elindította
a belső stigmatizációt és a számára gyakran hátrányos intézkedéseket. Védekezésként
gúnyolni kezdték azt, aki közülük „portugálosan” beszélt (Martins 1997). José Leite de
Vasconcelos 1900 körül megfigyelte, hogy a mirandaiak nevetségesnek érzik saját
nyelvüket, és igyekszenek egy kicsit „grave” módon (portugálosan) beszélni, még ha
az ellenszenves is számukra (Vasconcelos 1900: 157-8). Ez jelzi a nyelvcsere kezdetét.

3.3. Szégyenlő-önfeladó
E szakasz fő jellemzője az, hogy „a nyelvjárási beszélők széles tömegei szégyellik
nyelvjárásukat” (Kiss 2003: 220). Ez igaz a mirandaiakra is. Idegenek jelenlétében
igyekeztek kerülni nyelvük használatát, sőt esetenként le is tagadták annak ismeretét,
illetve negatív kijelentéseket tettek róla, pl.: „a portugálban nincs annyi káromkodás,
mint a mirandaiban” (Martins 1997).
Ez összefügg a modernizációval, főként a (standard portugált közvetítő) televízió
megjelenésével. Emellett ismét sok iskolázott portugál érkezett a területre, a
mirandaiak körében pedig megindult a tömeges elvándorlás. Emiatt fellazultak a közösségi kapcsolatok, és a generációk közötti nyelvátadás folytonossága sem volt biztosított többé. Így beszél erről egy mirandai származású értelmiségi: „A nagymama [az
adatközlő anyósa] úgy tekinti a mirandait, mint mindig is: az ő nyelve, amit évszázadokon keresztül egy visszamaradott, rosszul beszélt változatnak tartottak, ezt nagyon
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nehéz leküzdeni. Természetesen mirandaiul beszél mindenkivel, bár idegenek előtt
erőfeszítéseket tesz, hogy portugálul beszéljen.”

3.4. Kiegyensúlyozó-funkcióelkülönítő
Főként az értelmiség körében, a mirandai törvény megszületése óta van jelen az a törekvés, amely a balansz kétnyelvűség fenntartását támogatja, diglossziával. Kiss Jenő
szerint ez az attitűd a falusiakkal kapcsolatos negatív vélemények fokozatos eltűnésével is összefügg (2003: 222). A mirandaiak körében is egyre inkább pozitív lesz vidéki
voltuk, a kisközösségi hagyományok szintén szimbolikus és gazdasági értéket jelentenek (vö. falusi turizmus, ökoturizmus, biogazdálkodás, városból falvakra kitelepülés).
A fiatalok is kezdenek büszkék lenni származásukra, és ha nem is használják mindennapjaikban a mirandait, de pozitívan vélekednek róla. Az utóbbi években született egy
jelmondat is erről: „proua en falar la lhéngua”, azaz ’büszkén beszélni a mirandai
nyelvet’ (pl. Mensageiro de Bragança, 2010. 07. 29.). Ahogyan Leo Pap (1979: 198) is
kiemeli, a nyelvi attitűdök nagyban befolyásolják a kódválasztást, hiszen a nyelv nem
pusztán a kommunikáció gyakorlati eszköze, hanem a csoportszolidaritás és a társadalmi identitás szimbóluma.
A modern marketing eszközével próbál pozitívabb attitűdöket kialakítani a helyi
fiatalokban a 2010-ben alakult Mirandai Ifjúsági Szabadidős Egyesület (Associação
Recreativa da Juventude Mirandesa). Céljuk a mirandai nyelv és kultúra népszerűsítése. A feliratos pólók divatját követve ők is ruhadarabokon hirdetik jelmondataikat, pl.
„Ser mirandês yê sexy”, illetve „Já conheces a minha língua? MIRANDÊS”, azaz ’Ismered már az én nyelvemet? MIRANDAI”. Már volt arról szó, hogy az attitűdöknek
három komponense van: kognitív, affektív és viselkedéses. A marketing egy elmélete
szerint, ha a reklámnak egy elemet sikerül megváltoztatnia, az hatással van a másik két
elemre is (Bauer et al. 2007: 62). A mirandai marketingakciók a nyelvet terméknek
tekintve a potenciális fogyasztók (nyelvhasználók) érzelmeit próbálják a szimpátia
irányába befolyásolni azzal, hogy pozitív képzettársításokkal látják el a mirandait.
Például azt kapcsolják hozzá, hogy az egyén különleges lesz, egyéniséggé válik attól,
hogy ezt a nyelvet használja. A magatartás befolyásolására, azaz az attitűdök viselkedéses komponensének alakítására koncentrált az az akció, amelynek keretében egy
hétvégén az ifjúsági szervezet névkártyákat osztott ki azoknak, akik vállalkoztak a
mirandai nyelv használatára. Az utcán, közösségi terekben így találtak egymásra azok,
akik mirandai nyelven kívántak beszélgetni a társaikkal.
Ezek a kezdeményezések rövid távon bizonyára segítik a nyelv revitalizációját,
azonban hosszú távon nem formálják a mirandaiak attitűdjeit, hiszen egy kódot csak a
valódi, természetes használat tart fenn (Bartha 1999).

3.5. Kultikus tisztelet
Újabban a büszkeség és a szülőföld szeretete már-már kultikus viszonyulást szül néhányukban. A kultikus attitűd olyan megnyilvánulásokat teremt, mint: „A mirandaiak
olyanok, akár a sziklatömbök a Douro folyóban. Erősek és ellenállóak”. Vagy: „A
mirandai nyelv és beszélői olyan erővel bírnak, amellyel a portugálok nem”. (Forrás
pl.: Mensageiro de Bragança 2010. 07. 29.) E kijelentéseknek ellentmond az a tény,
hogy a nyelv beszélőinek száma rohamosan csökken (Merlan 2009). Gyakran a
revitalizációt szervezők „lőnek túl céljukon”, egyedi, hősi, különleges nyelvről beszél69

nek. Hasonló okokból szokás a Miranda toposzimát nem a mirar ’nézni’ (vö. kilátó,
fennsík) szóból eredeztetni, hanem azzal a jelentéssel felruházni, hogy ’csodálatra méltó’ (Vasconcelos 1900: 33).
A költészet különösen alkalmas a kultikus hozzáállás kifejezésére. Domingos
Raposo mirandai származású értelmiségi egy tudományos cikk végén közli saját versét.
A mű elején felsorolja a mirandai hősöket, majd ezt írja: „A mi vidékünk szülöttei
voltak / a mi nyelvünket beszélték / Béke és háború idején. / Ne hozzuk magunkat
szégyenbe, / sem nyelvünket és nagyjainkat, (…) Legyünk az ő követőik. [ti. beszéljünk mirandaiul]” (Raposo 1987).
A dicső múltra való hivatkozás néha a nyelv legitimációjának eszköze. Például
Amadeu Ferreira egy cikkben (Diario de León, 2008. 07. 11, valamint Público, 2008.
10. 26-27.) arra a következtetésre jutott, hogy Alfonz Henrik, az államalapító király
„anyanyelve” a mirandai volt. Érvelése szerint mivel Alfonz Henrik anyja Leónból
származott, fiával leóniul beszélt. Azaz –folytatja Ferreira– „azt a nyelvet használta,
amit ma mirandainak hívunk”. Ez nem teljesen igaz, mert noha a mirandai a leóniból
ered, a két beszélőközösséget nem tartjuk egynek. Alfonz király idejében (a XII. században) egyébként még nem is éltek leóni származású telepesek a mai Miranda területén (Herculano de Carvalho 1964). Amadeu Ferreira hozzáteszi, hogy a mirandai „ott
volt a portugál állam születésénél”. Anélkül, hogy e mondatra túl sok figyelmet szentelnénk, érdemes idézni Woolard és Schieffelin tanulmányát (1994: 60), amely kiemeli:
a kisebbségnyelv- mentő mozgalmak gyakran ugyanazokat az ideológiákat használják
fel, mint amelyek az ő elnyomásukhoz járultak hozzá.
Érdekes módon még a 7/99-es törvényjavaslat bevezetőjében is az alábbi mondatokkal kívánják alátámasztani a jogi elismerés szükségességét: „A mirandai nyelv,
édes, mint egy gránátalma és méltóságteljes, szerény. Nem a tegnap nyelve, nem is a
tegnapelőtté, se nem az azelőtté, hanem nyolc évszázada létezik. (…) Ma új életre kelt.
(…) Kitört az alacsony sorból, ahol eddig volt, levetkőzte megszégyenültségét, díszbe
öltözött, hogy szárnyra kelhessen (…).” Ez az erősen metaforikus, lelkes nyelvhasználat nagy kontrasztban áll a törvénytervezet hivatalos stílusával. Célja bizonyára a figyelemfelkeltés, a parlamenti képviselők meggyőzése, de jól mutatja szerzőjének kultikus
attitűdjeit is.

3.6. Konklúzió: a mirandaiak attitűdjei ma
Ma a mirandaiak alapvetően kétféle attitűddel viseltetnek nyelvük iránt. Egyrészt céljuk a nyelv megőrzése, de ez a közösségnek mint absztrakt egységnek a feladata, nem
az egyéné.
Aurélia Merlan egy felmérésében a válaszolók 91,48%-a szeretné, ha a mirandai
nagyobb jelentőséggel bírna a mindennapokban. (Merlan 2009: 431). Nem ilyen széles
az egyetértés abban, hogy hivatalos színtereken többször meg kellene-e jelennie. Azok,
akik szerint nem, úgy tartják, a mirandait a múlt és a kultúra őrzőjének szerepében kell
tartani (Merlan 2009: 433). Más részről az erős érzelmi kötődés mellett sokan a portugáltanulás megnehezítőjének, a mobilitás akadályozójának tartják (Merlan 2009: 435).
A revitalizációért tevékenykedő értelmiség elsősorban a nyelv oktatása, könyvek
kiadása, fordítások, kulturális programok, valamint a turizmus élénkítése által kívánja
javítani a portugálok (és külföldiek) attitűdjeit a mirandai iránt. Az a céljuk, hogy a
többségi csoport pozitív viszonyulása visszahasson a mirandaiak vélekedéseire. Ezen a
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téren ugyan sok sikert érnek el, kevés olyan nyelvhasználati színtér maradt, amelyen a
mirandai hosszú távon életképes lehet.

4. A nyelvi ideológiák létmódja (szemiotikai megközelítés)
A nyelvhasználók a nyelvi különbségeket, a sajátjuktól eltérő változatokat nem pusztán
érzékelik, hanem gyakran nyelvi ideológiák segítségével hoznak létre társadalmi határokat (Gal és Irvine 2000). Ahogyan korábban már szó volt róla, a nyelvi ideológiák kapcsolatot teremtenek a nyelvi formák és a társadalmi kategóriák között (Gal és Irvine
2000). Susan Gal és Judith T. Irvine (2000) az ideológiák létrejöttéről és létmódjáról
szólva három szemiotikai folyamatot különböztet meg. Az ikonizáció (Gal és Irvine
2000: 37) olyan jelviszony-átalakulási folyamat, amelynek során bizonyos nyelvi formák
már nem „semleges” jellemzői (indexei) lesznek a csoport nyelvhasználatának, hanem
lényegi tulajdonságává, ikonikus reprezentációjává válnak. A fraktális rekurzivitás (Gal
és Irvine 2000: 38) egy viszony adott szintjére jellemző oppozíció kivetítését jelenti a
viszony másik szintjére. Ez általában úgy valósul meg, hogy valamely, két beszélői csoport között fennálló nyelvi, nyelvhasználati különbséget felnagyítanak, és a társadalmi
kontraszt reprezentációjává teszik. A törlés (Gal és Irvine 2000: 38) által pedig kizárják
azokat az információkat, amelyek nincsenek összhangban az adott ideológiával. A
mirandai esetében az ikonizáció példája az, hogy a nyelv bizonyos hangtani jellemzői
egyszerű nyelvi tényekből a műveletlenség „jeleivé” váltak. A rekurzivitás eredményeképpen a portugál és a mirandai nyelv struktúrájának egyes különbségei a presztízskülönbséggel kerülnek kapcsolatba. A törlés által pedig figyelmen kívül hagyják azt a tényt,
hogy a mirandai nem „rosszul beszélt” portugál, hanem a leóni nyelvből kialakult, a
megegyezés szerint és a 7/99-es törvény értelmében önálló státusszal bíró kód.

5. Konklúzió
Gal és Irvine (2000) felhívja a figyelmet, hogy a nyelvi ideológiák egy csoporton belül
is változatosak lehetnek, sőt egymásnak ellentmondó ideológiákat is fel lehet fedezni
egy közösségben. A mirandai nyelv életében is számos kettősség fedezhető fel, például
mind a portugál egynyelvű csoport, mind a mirandaiak ambivalensen viszonyulnak
ehhez a kisebbségi kódhoz.
A mirandai csoportban időről időre megosztottság jelei mutatkoznak. A z ún.
sendim-i, azaz déli dialektus bizonyos tagjai önálló nyelvüknek akarják elfogadtatni
változatukat. Érdekes módon a central, azaz középső (standard) dialektus és a sendim-i
változat között hasonló státuszbeli különbségek vannak, mint az általában vett mirandai
és a portugál között. A portugál (államnyelv lévén) magasabb presztízzsel bír, a „helyes” kódnak számít, és jellemzően a városhoz és a modern élethez kötődik (így a romlott, művi jelzők is kapcsolódhatnak hozzá), addig a mirandai az ideológiák szerint
vidékies, a szóbeliséghez kötődik, régies (pozitív és negatív értelemben egyaránt) és
„helytelen”. Ezek az oppozíciók köszönnek vissza a középső dialektus és a sendim-i
viszonyában is. A középső változat a standard, azaz a helyesebb forma, amelyet az
urbanizáltabb területeken használnak, így szókincse is jobban alkalmazkodik a modern
élethez. A sendim-i egy, legfeljebb kettő kis falu nyelvváltozata, az érintetlen tájhoz
kötődik, és a standardizációnak is jobban ellenállt.
Ami a portugálokat illeti, a portugáliai döntéshozók elvileg szorgalmazzák a nyelv
megmentését, a gyakorlati tények viszont sokszor ennek ellenkezőjét vetítik előre. A
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portugáloknak a mirandaiakkal kapcsolatos ideológiái igen sokrétűek. Jellemző az
ország nyelvi kisebbségeinek ignorálása vagy helyzetük problémátlannak tartása, ezáltal a mirandai nyelv dialektusként és/vagy nyelv-fragmentumként való konceptuálása.
Jelen vannak bizonyos hiedelmek arról, hogy egy kisebbségi nyelv nem lehet teljes
értékű, a nyelvi struktúra jellemzőit sokszor rávetítik a beszélőközösség megítélésére.
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Vallásos identitás és a nyelv
NAGY JULIANNA
„A hit tehát mindig csak hívő módon értelmezi önmagát.”
(Heidegger)

1. Bevezetés
Jelen írás a kulturális identitás, azon belül is a vallásos identitás és a nyelv kapcsolatát
vizsgálja meg röviden. A kiindulópontot az irodalmi hermeneutika és a funkcionális
kognitív szemantika nyújtja (Ladányi – Tolcsvai Nagy 2008; Tolcsvai Nagy 2011).
A kereszténység és a nyelv kapcsolata a lírán belül kerül értelmezésre. A hermeneutika a befogadó felöl közelíti meg az irodalmi műveket, mely segíthet megérteni, hogy
az emberi elmében milyen előzetes koncepciók jelennek meg, ha egy irodalmi művet
értelmez (Jauss 1999). Ezen a ponton szeretném összekapcsolni a kognitív nyelvészet
mondattani kiindulópontját és a hermeneutikát: vizsgálva, hogy a lírai műben hogyan
képződik a jelentés sorról sorra (Langacker 1987).
A XX. század második felének lírai művei kerülnek vizsgálatra (Pilinszky János,
Nemes Nagy Ágnes, Weöres Sándor, Füle Lajos), megnézve azt, hogy mi módon, hogyan képezik, és milyen hatása lehet ezeknek a lírai alkotásoknak a vallásos identitásképzésre napjainkban.
A tanulmány felépítése a következő: először a megértés kerül vizsgálatra, majd a
líra és a vallás meghatározására kerül sor; legvégül példák szemléltetik a vallásos identitásképzést. A tanulmány célja az, hogy lássuk, az olvasó tudatában hogyan alakul ki
az az identitás, amelyet a valláshoz köthetünk.

2. Mi a megértés?
Ebben a részben az kerül áttekintésre, hogy mi a megértés a szövegben, azon belül is az
irodalmi és a lírai szövegben. Ha azt szeretnék meghatározni, hogy miben különbözik
az irodalmi és a nem irodalmi szöveg, akkor azt mondhatjuk, hogy a befogadói attitűdben. Egyes értelmezések az irodalmi szövegek csoportosítását a tartalom és a tömörség
relációjával határozzák meg (vö. Szepes – Szerdahelyi 1981), így e koncepciók szerint
például a regény közelebb áll a beszédhez. Azonban a líra nyelvi felépülésében, konstruálásában nem különbözhető meg más szövegektől, szövegtípusoktól, hanem a befogadói hozzáállásban nyeri el másképpen az értelmét. Ami differenciálja egyéb irodalmi
szövegektől, az elsősorban a forma, amely meghatározója a többi komponensnek, így a
mondatnak.
A szöveg egyes nyelvi eszközei mind a beszélő, mind a befogadó interpretációjában
alakulnak (Dirven – Verspoor 1998: 194), így ezek „eszközök” (például: lehorgonyzó
elemek) az írott szövegekben, azon belül is az irodalmi szövegekben másképpen reprezentálódnak. Mert nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy az írott szövegek
monológikusak, így a résztvevői szerepek másképpen jelennek meg: például nincs ott a
beszédpartner, aki rögtön reflektálna a mi mondatainkra. A vallásos versek, amelyek
közvetlenül megszólítják az Istent, ezt a diskurzushelyzetet másképpen reprezentálják
(mert Isten jelen van a hívő ember számára).
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Az irodalmi mű a nyelv egy másik összjátékát képviseli (Kulcsár Szabó 2000: 119).
Az irodalmi mű megismerése, megértése az anyanyelv és a tudás ismeretében történik
meg (Tolcsvai Nagy 2004: 165) a befogadó aspektusából. Ezt a kérdést Jauss és Iser
felöl is megközelíthetjük: az előbbi a történelmi olvasót, míg az utóbbi a szövegben
való olvasót határozza meg (Bókay 1997: 328). A hermeneutikus triád: megértés, értelmezés, alkalmazás a befogadó nézőpontját tükrözi, ami által a szöveg jelentéstartalmát feldolgozza. A kognitív nyelvészet a nyelvet a funkció felöl ragadja meg, azt vizsgálja, hogy az egyéni és a közösségi tapasztalatokból mi módon alakul ki a jelentés
(Ladányi – Tolcsvai Nagy 2008). A megértési folyamat alappillére a jelentés, amely
által a befogadó a szöveg értelmét kialakítja.
A befogadó gondolatai megjelennek a szavakban, a mondatokban, amit az
intencionalitás/ irányítottság fogalmával illetünk („szándékoltság”) (Searle 2000: 142).
És a befogadó e cél–irányítottság szerint alakítja, irányítja a mondat és a tágabb kontextus felépülését. Jauss alapján a horizontokkal határozhatjuk meg ennek a felépülésnek az alakulását, amely tartalmazza azokat a tapasztalatokat, mellyel a befogadó rendelkezik. A horizontoknak többféle szintjét szükséges megkülönböztetni: van egy zárt
horizont, amelyhez a tapasztalatok, jelentések révén kerülünk közelebb (Jauss 1999:
275). Ebből adódik a szövegnek többféle (újra)értelmezése. Elvárási horizontok jelennek meg a befogadó elméjében, amikor egy irodalmi műhöz, és annak kategóriáján
belül levő vershez közelít. Az előzetes koncepciók elsősorban formai szempontokat
tükröznek, például rím, ritmus, sorokra tördeltség. A lírai vers – mint szövegtípus –
kategóriájának határai nem szorosan vett határokat jelenítenek meg, hanem reprezentálják azt a fogalomrendszert, amely az egyén elméjében megjelenik. Ennek a kategóriának az alakulása is szorosan függ a „begyakorlottságtól”. A begyakorlottságra hatással
van a szocializáció, azon belül is a nyelvi szocializáció, amely egyrészről befolyásolja
a gondolkodás alakulását, másrészről meghatározza a nyelv konstruálási feladatát
(Tomasello 2002). A tapasztalat időben is meghatározott (Jauss 1999: 280), így a jelentés sohasem statikus, hanem dinamikusan működő rendszer. A befogadói jelen horizont
egy összetett jelentésrendszert reprezentál, melyre hatással van az írói (történeti) horizont, ami a közösségi hagyománnyal/jelentéssel hozható kapcsolatba (az alábbi (1.)
ábra ezt reprezentálja). Ez azonban nem azt jelenti, hogy tisztában kellene lenni minden
ténnyel, ami az író stílusát, korszakát stb. körülhatárolja, hanem azt jelenti, hogy (egyfajta) diskurzus teremtődik meg az író és az olvasó közt. Feltételezhetnénk, hogy ez
elidegeníthetné az olvasót és az írót, vagyis egy olyan távolság jönne létre, amely a
diskurzushelyzet létrejöttét „megakadályozná”, azonban ez áthidalásra kerül. A horizontok egybeolvadásának lehetünk tanúi, így az a horizont (írói), mely elsőre idegennek tűnhet, a saját befogadói horizontunkkal/értelmezéssel kerül játékba. Így elsősorban az irodalmi mű (a vers) és a befogadó kerül dialogikus viszonyba, vagyis a jelen és
a múlt (horizont-összeolvadás).
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Író (történeti) horizontja

Befogadó (jelen) horizontja

1. ábra
A horizontok megjelenése az irodalmi szövegmegértésnél (Jauss 1999 alapján)

Irodalmi műveink csak akkor „léteznek”, ha interpretáljuk őket (Kulcsár Szabó
2000: 19). Ezek az (újra)olvasatok az egész szövegnek más-más jelentést „nyújtanak”
amelyek az egyéni tapasztalatok, kiindulópontok alapján épülnek fel (vö. Langacker
1987). Ez nem azt jelenti, hogy a pluralisztikus olvasatok mindenben különböznének,
mert számos ponton kapcsolódnak és át meg átfedik egymást. A „mi” befogadását
egyrészről fel lehet bontani az egyéni olvasatokra (vö. Searle 2000), másrészről ezek
alapján az is megállapítható, hogy kialakul egy közösségi értelmezés. Ez relációba
hozható a kognitív nyelvészet nyelvspecifikum fogalmával (Langacker 1987: 2), miszerint minden közösségnek megvannak a hagyományai, melyek a tapasztalatok révén
alakultak/alakulnak ki. Nincs egy előre megadott olvasási technika, hanem az mindig
az adott (újra)olvasásban nyeri el értelmét. A versek sem úgy kerülnek olvasásra, hogy
minden egyes interpretációval számolnánk, hanem az egyéni jelentésmezőket, és a
megértést befolyásoló tényezőket hozzuk mozgásba. Felmerül a kérdés, hogy a befogadók közt kell-e különbséget tenni? Egyes koncepciók szerint igen: így például Jauss
megkülönbözteti a csodáló, az együtt érző befogadót. (Bókay 1998: 334). Ezt a megkülönböztetést erősíti, ha az egyes szövegtípusok és a befogadó viszonyát nézzük, mert a
líra esetén a beleérzést, az esztétikumot (érzelmeket) tartjuk elsődleges funkciónak,
míg a narratív szövegeknél a történetiséget (vö. Tátrai 2008). „A lírában nem történet
van, hanem történés[…]az élményszerű tapasztalat éppen zajló történésként reprezentálódik” (Tátrai 2008: 54).
„A megértés nem megismerési mód többé, hanem létmód, annak a létnek a módja,
amely megértés által létezik” (Ricoeur 1998: 154). Azt, hogy az irodalmat, azon belül a
lírát definiálni tudjuk, úgy kell értelmeznünk, mint a létezésnek, a tapasztalatnak egyik
létmódját. A megértés a nyelv szintjén történik meg (Ricoeur 1998: 156), így válik a
szemantika hermenutikai mező tengelyévé, központjává. A nyelv (szimbólum) a jelentésből alakul ki, abban formálódik, amely azt a feltevést erősíti, hogy nem a grammatikai formák az elsődlegesek, hanem a szemantika. A szemantikai formák azok, melyek
a használat során begyakorlódnak, majd absztrahálódnak és a grammatikai rendszer
alakítóivá válnak. Így az irodalmi szöveg megértésénél fontos tényező az is, hogy a
szöveg megértésével önmagunkat is megismerjük. A jelentés így egyenlővé válik a
létezéssel, amely ezáltal veszi birtokba az értelmet (Ricoeur 1998: 166).Ez soros összefüggésben áll a nyelv következő elgondolásával: a nyelv nemcsak „társadalmi – kulturális tevékenység, hanem egy mentális tevékenység is” (Tátrai 2006: 213). Így megállapítható, hogy a világ megismerésének, leképezésének egyik formája a nyelv.
A megértést azért fontos így áttekinteni, mert ennek révén kerülünk közelebb az identitás kialakulásához, ezáltal látjuk, hogy a befogadó a nyelv segítségével hogyan alakítja
ki a vallásos identitást. A hermenutika, a nyelv és a vallás fenomenológia szoros kap76

csolatban áll egymással. Utóbbi a hittel, mítosszal összefüggő rendszereket értelmezi,
kutatja, amely szoros relációban áll a megértés közösségi aspektusával.

3.1. Mi a lírai szöveg?
„A költészet a szó művészete, magasabb fokon egyesíti magában a képzőművészetek
és a zene végleteit.” (Hegel 1979: 334) Hegel meghatározását köthetjük a lírai szövegek esztétikai funkciójához, mely analógiába áll Jauss (1999) azon kijelentésével, hogy
az első olvasat során az érzelmekre fókuszálunk. Az „esztétikai tudat” (Kulcsár Szabó
1998: 21) egyik komponense a lírának, ami azt is jelenti, hogy az identitás alakulásában is fontos szerepet játszik az érzelem.
Az irodalmi szöveg a valóságot és a fikciót keveri (Iser 2001: 21), így az előbbi
kettő mellé az imaginárius fogalmát is be kell vezetnünk, amely a valóság egyféle újraértelmezését hajtja végre. A líra esetében a befogadó még jobban azonosul a lírai énnel,
mintegy „maga szólaltatja” meg a verset. A lírai fikcióképző aktus működése a figyelem fókuszával és a tudásháttérrel (Tolcsvai Nagy 2011) áll szoros relációban. A lírai
énnek a feladata, hogy a szemantikai megértéssel, értelmezéssel a szöveg mögé kerüljön (Iser 2001: 319), és létrehozza a jelentést. Ezáltal realizálódik a líra interszubjektív
jellege, amely még erőteljesebben valósul meg a vallásos líra keretein belül, amit a fent
említett mottó is alátámaszt. Eszerint a vallásos identitás úgy formálódik a lírában,
ahogy azt mondatról mondatra alakítja, értelmezi az olvasó.

3.2. A lírai szöveg és a mondat kapcsolata
A mondat és a hermenutika kapcsolatát úgy lehet meghatározni röviden, hogy a
hermeneutika (hermeneia (Ricoeur 1998) elsősorban a jelentéssel bíró mondatot vizsgálta/vizsgálja (Ricoeur 1998: 140). A valóság egy elemi egységéről így tudunk interpretálni, állítani valamit. A mondat egy elemi jelenetet képez le, amelynek két fő alkotó
komponense az ige (temporális reláció), illetve a főnév (prototipikusan dolog)
(Langacker 1987; Tolcsvai Nagy 2011). És ez hogyan kapcsolható össze a mondattal,
azon belül is a lírai mondattal, és az identitással? A lírában a mondatok olyan gondolati-elemi egységeket képeznek le, amik fokozatosan teremtik meg a befogadó identitását. A líra sorokra tördelt szöveg (Szerdahelyi 1972), ami elsődlegesen egy formai
kiindulópontot tükröz. A sort ezért, mint befogadási egységet, a megértés alappillérét
kell a lírában meghatározni. Bár, mint látni fogjuk, nem minden esetben azonosíthatunk egy sort egy mondattal, hanem inkább a gondolati-formai egységgel ragadhatjuk
meg lírai mondatot; és így a sor, mint prototipikus lírai mondat kategória jelenik meg.
Ahogy a mondat, úgy a lírai mondat sem áll önmagában, hanem kontextus részét képezi. A mondat alakítója jelen esetben Isten és ember viszonya, amely máshogy változtatja ezt a szemantikai konstrukciót. A lírai mondat hanghordozása, modalitása és stílusa
válik meghatározó komponenssé; így az a komplex fogalom és jelentésrendszer, melyet
az Istenről kíván kifejezni a lírai én.

4. A vallás
A kultúra az olvasással és a közösséggel mutat szoros relációt, ezért mintegy újraképezi benne önmagát. A kulturális identitás egyik eleme a vallás, „a kultúra maga ad tehát
választ arra, mivé teszi az embert saját kultúraalkotó emberléte” (Kulcsár Szabó 2004:
121). Az önazonosság kérdése, az, hogy egy nép mit gondol önmagáról, az a kultúrá77

ban és azok különféle produktumaiban ragadható meg. És hogy mik ezek az identitásképző jegyek például az irodalomban, azt nemcsak önmagunk számára kell, hogy tisztázzuk, hanem látnunk kell azt is, hogy az „idegenek” is ez alapján képzik a befogadáshoz való hozzáállásukat (vö. elváráshorizont). A korábbi hermeneutikák a Szentírás
magyarázatára születtek (egzegézis). Azt, hogy a világban benne való léthez közelebb
kerüljünk, értelmezhetjük úgy is, hogy részeire bontjuk: világ – mi – bennelét.
Itt nem a teológiát kívánom összehasonlítani a nyelvtudománnyal és a
hermenutikával, hanem a vallás azon aspektusát szeretném megragadni, amely a lírában levő nyelv jelentésképződéséhez hozzájárul. „Hit az emberi jelenvalólét egzisztenciamódja, amely önnön tanúbizonysága szerint, ami ehhez az egzisztenciamódhoz lényegileg hozzátartozik – nem a jelenvalólétből és nem a jelenvalólét által magától érlelődik meg, hanem abból, ami ebben az egzisztenciamódban és ezzel az egzisztenciamóddal nyilvánvalóvá válik: a hitből.” (Heidegger 2003: 55). A Bibliában levő kinyilatkoztatásokat a befogadó értelmezi, és így kinyilatkoztatás értelmezésének résztvevőjévé válik. A nyelv mellett a hit válik elsődlegessé, mert annak segítségével értjük meg
az Ige értelmét, és fogjuk fel annak többletjelentését.
A vallásos identitásképzésben a líra szerepét emelném ki, arra próbálva választ
találni, hogy a befogadó elméjében hogyan konstruálódnak meg ezek a jelentések. A
hit nem egy megismerési mód, hanem a kinyilatkoztatás befogadása (Heidegger 2003:
56). Ezek alapján elmondhatjuk, hogy a lírai mondat – mint egység – alakítója lesz az
identitásképzés alakulásának.
(Isten)

író

közös figyelmi jelenet

befogadó

(Biblia) ; lírai mű

2. ábra
A „hit diskurzusa” (Tátrai 2011 alapján)

A kérügma fogalma „irodalmi modernség és kereszténység” fogalmi párosa lett
(Kulcsár Szabó 1998: 87). A vallásos identitás értelmezése az „irodalmi modernségen”
belül változott, így a létnek, az ember-Isten viszonyának egy új meghatározásnak lehetünk szemtanúi. A diskurzusként, beszédként értett hermeneutika és a nyelv szorosan
kapcsolódik egymáshoz. Szószorros értelemben vett vallásos líráról kell-e beszélni?
Inkább azt lehet megállapítani, hogy Isten-ember viszonyának értelmezését kell vizsgálni a vallásos identitásképzés kapcsán. Az ábra is azt mutatja be, hogy Isten és az
ember viszonyát kell körülírnunk a vallásos líra kapcsán. A befogadó része lesz annak
a közös figyelmi jelenetnek, amely a lírai versben megvalósul. Egyrészről az író kerül
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diskurzusba Istennel; másrészről a befogadó, aki a művön keresztül alakítja, irányítja a
figyelmét Istenre.

5. Példák: Vallásos identitásképzés és a líra
A példák mintegy centrum-periféria mentén is felfoghatóak, ha csak olyan egyszerű
módon határozzuk meg a vallásos identitást, hogy mennyire jelenik meg konkrétan a
versekben Isten-ember viszonya. A vallásos identitás alakulása egy interszubjektív
diskurzusvilágban alakul ki: amely egyrészről az író – Isten megszólításában formálódik, másrészről az olvasó – író és azon keresztül Isten viszonyában bontakozik ki. Az
olvasó identitása mondatról mondatra alakul.
Füle Lajos
URAM, eddig is vártalak,
de most, hogy Párom odaát már,
szorongva ácsorgok a vártán:
mikor jön az a pillanat,
hogy fölteszik jeled az égen,
s én Eléd borulhatok
a megváltottak seregében?!
Előtted állok itt is – ott is,
ha menni kell, ha üt az óra.
Név szerint ismersz, szólhatsz most is,
kész vagyok a találkozóra,
hisz JÉZUS KRISZTUS mondja:
„Én vagyok a feltámadás és az élet,
aki hisz énbennem, ha meghal is él.” (János 11, 25.)

Füle Lajos verse egy konkrét beszédhelyzetet jelenít meg Isten és a lírai én közt, aki
párja elvesztése kapcsán szólítja meg Istent. A szenvedés kapcsán hívja Istent, akitől
már csak azt várja, hogy előtte álljon a mennyben (én Eléd borulhatok a megváltottak
seregében). Már az első mondatban levő megszólítás lehorgonyozza, körbehatárolja a
diskurzusszituációt, amelyet az elemi mondatok (első versszak 6 mondat – utolsó kettő
sor egy mondat; második versszak 6 mondat – második sor két mondat) sora teremt
meg. A magány mint intim szféra jelenik meg, amelynek szemtanúja/részese lesz a
befogadó. A versben sorról sorra haladva egy (eszkatológikus rendű) vallomásos identitás bontakozik ki.
Nemes Nagy Ágnes
Között
A levegő nagy ruhaujjai.
A levegő, amin szilárdan
támaszkodik madár s madártan,
az érvek foszló szélein a szárny,
egy percnyi ég beláthatatlan
következményű lombjai,
az élő pára fái, felkanyarodva
akár a vágy, a fenti lombba,
percenként hússzor lélegezni
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a zúzmarás, nagy angyalokat.
És lent a súly. A síkon röghegyek
nagy mozdulatlan zökkenései,
amint feküsznek, térdenállnak
az ormok és a sziklahátak,
a földtan szobrai,
a völgy egy percnyi figyelem-lazulás,
aztán megint a tömbök és a formák,
meszes csonttól körvonalig
kővé gyűrődött azonosság.
Az ég s föld között.
A sziklák roppanásai.
Amint a nap átlátszó ércei
már-már magukba, fémmé a követ,
ha állat járja, körme füstölög,
s köröznek fent a sziklafal fölött
az égő paták füstszalagjai,
aztán az éj a sivatagban,
az éj, amint kioltja s kőmivolta
magváig ér, fagypont alatti éj,
s amint hasadnak és szakadnak
a porcok, forgók kőlapok,
amint feszítik véghetetlen,
széthasgató önkívületben
a fehér s a fekete mindennapos
néma villámcsapásai –
A nap és éj között.
A szaggatások, hasgatások,
a víziók, vízhiányok,
a tagolatlan feltámadások,
a függőleges tűrhetetlen
feszültségei fent és lent között–
Éghajlatok. Feltételek.
Között. Kő. Tanknyomok.
egy sáv fekete nád a puszta-szélen,
két sorba írva, tóban, égen,
két sötét tábla jelrendszerei,
csillagok ékezetei –
Az ég és az ég között.

Nemes Nagy Ágnes versében Isten – ember viszonya másképpen alakul, másképpen
bontakozik ki. Ez a másság az Istenkeresésben nyilvánul meg. Újraértelmeződik ez a
kapcsolat: nem konkrét megszólításban jelenik meg az Úr, hanem a természet, a teremtett világ képében lesz jelen. Ebben a mindenségben az embernek meg kell keresnie
helyét, meg kell teremtenie önnön identitását. Ez a világ nem statikus, hanem folyamatos változásban van, amit az olvasó mondatról mondatra haladva ismer meg. A létforma a mondatok jelentésében alakul ki, melynek meghatározó, elválasztó összegző ele80

me a cím. Ebben a versben a cím „Között” ötször reprezentálódik, öt elemi mondatot
alkotva. Így jelentése kiterjesztődik, átalakul, és mintegy önmagába visszatérő koncentrikus kört alkot. Az emberi lény nem jelenik meg konkrétan a versben, azonban
ennek a nagy „játéktérnek” szorosan a részévé válik. Az első esetben (Az ég s föld között) mintha az ember realizálódna, ahogyan mint teremtmény jelenik meg, aki a földre
teremtett ugyan, de folytonosan a transzcendens világra tekint. A második esetben (A
nap és éj között) a fehér és a fekete között kap helyett az ember: vagyis a halál és az
élet, a tisztaság és a bűnösség között. Ebben a mondatban jelentéssűrítésnek, jelentéskitágításnak vagyunk a szemtanúi. Mintha ezt erősítené meg a következő mondat (a függőleges tűrhetetlen feszültségei fent és lent között): az ember egy örökös feszültségben,
vibrálásban létezik az ég és föld között, amely létét szétfeszíti. Mindig valami között
helyezkedik el az emberi lény: éghajlatok, feltételek…, így egy térbe lesz beszorítva
mind fizikai, mind mentális értelemben. Ezért, még ha az ég egy részét értjük is és meg
tudjuk tapasztalni, akkor sem tudjuk azt az eget megismerni teljesen, ami az Isten jelenlétét képezi (Az ég és az ég között). A természet válik ebben a versben az értékhordozóvá, és az ég lesz a transzcendens világnak a szimbóluma, melyet az ember el szeretne érni, és nemcsak a „közöttes” világban szeretne helyt kapni, hanem a transzcendens világ részesévé szeretne válni.
Pilinszky János
Harmadnapon
És fölzúgnak a hamuszín egek,
hajnalfelé a ravensbrücki fák.
És megérzik a fényt a gyökerek.
És szél támad. És fölzeng a világ.
Mert megölhették hitvány zsoldosok,
és megszűnhetett dobogni a szíve –
Harmadnapra legyőzte a halált.
Et resurrexit tertia die.

Mi történt harmadnapon? A két versszak mintha két világ lenne, amely között szoros
kapcsolat van. Nincs kimondva, csak utalás jelenik meg Jézusra, amely a befogadó elméjében mondatról mondatra alakul. Azonban már a cím is mintegy előreutal, hogy
kihez, miről szól a vers. Ahogyan harmadnapon feltámadt a halottak közül Jézus, úgy
látjuk feltámadni az embert az első versszak mondataiban. A mondatok dinamikusságát,
folytonosságát megadja a szórend: minden mondat az és kötőszóval kezdődik. A második versszak minden mondata Jézusra utal, akit keresztre feszítettek a zsoldosok, azonban harmadnapra feltámadt. Mind a két versszak a feltámadásra, az újjászületésre utal,
amelyet a cím mint egy keret határoz meg.
Négysoros
Alvó szegek a jéghideg homokban,
Plakátmagányban ázó éjjelek.
Égve hagytad a folyóson a villanyt.
Ma ontják véremet.

Pilinszky ezen versét az egyszerű elemi mondatok jellemzik, amelyek a beszéd
egységeként is felfoghatóak. A négy elemi mondatot két részre, két összetett mondatra
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is fel lehet osztani. A versben nincs megszólítva Isten, így nem alakul ki egy konkrét
diskurzusvilág, azonban a mondatok önmagukban is a transzcendenciára utalnak. Már
az első mondatban levő szegek jelzik Jézus halálát, amely az utolsó mondatban tér
vissza. Ma ontják véremet: a birtokos jelző a lírai énre utalhatna, azonban ez Jézus
szenvedését reprezentálja, amely a bűnöktől való megtisztulást jeleníti meg.
Weöres Sándor
Hetedik szimfónia
Csillagpályák asszonya, Mária
oltalmazd Máriát, édesanyámat,
szememtől elszakadt útján
ne érje bánat.
Aki hallottad ezt a dalt,
egy szilánkját annak a dalnak,
melytől a világ szíve szakad meg:
aki hallottad ezt a dalt:
ocsúdj lomha szörnyeidből.

A Hetedik szimfónia kódája a lírai én fájdalmát jeleníti meg, amelyet a költő édesanyja halála kapcsán érez. Az olvasó egyrészről kívülről látja azt a diskurzusvilágot,
amely Mária és a lírai én közt valósul meg; másrészről a második versszakban ő lesz a
megszólított, így válik az aposztrofikus fikció-világ résztvevőjévé. Az olvasót kétszer
is megszólítja lírai én (Aki hallottad ezt a dalt): így kerül a befogadó és az író diskurzusba. A Mária-himnuszok hagyományát a névazonosság is megerősíti, mintegy egybefonja a két asszony alakját, mindemellett a jelen szenvedése artikulálja a korábbi
szenvedéstörténetek sorát. A lírai én integrálja a közösségi cselekvést, mert a második
versszak mondatai cselekvésre indítják a befogadót (ocsúdj lomha szörnyeidből).

6. Összegzés
Jelen írás azt reprezentálta röviden, hogy hányféle módon valósul meg a vallásos identitás a líra keretein belül. A vallásos líra az Isten és ember viszonyát értelmezi. A rövid
elmélet után a példák azt reprezentálták, hogy az Isten és az ember kapcsolata mi módon alakul; így az identitásalakulásnak hány féle variációja lehetséges. A befogadó
mondatról mondatra alakítja ki identitását. Így a hit mindig interszubjektív módon
valósul meg, amelyet a személyes kötödés is megerősíti.
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Igeidőcsapdák a svédben – magyar szemmel
NARDAI KATALIN
1. Bevezetés
Egyetemi oktatási tevékenységem során számos alkalommal tapasztaltam, hogy a magyar anyanyelvű, svéd nyelvet és nyelvtudományt tanuló hallgatók gyakran nehézségekbe ütköznek, amikor a svéd igeidőket helyesen próbálják használni. Jelen írás arra
vállalkozik, hogy ezeknek a tipikus nyelvi hibáknak a hátterét feltárja, és rávilágítson a
lehetséges csapdákra.
Az első részben áttekintjük a svéd nyelv igeidőrendszerét. Először átfogó képet
adunk erről, majd az egyes igeidőket külön, részletesen is elemezzük. Végül kiemeljük
azokat a sajátos problémákat, melyeket nemcsak a szakirodalom említ, hanem a gyakorlati tapasztalatunk is alátámaszt. Fontos megemlíteni, hogy a svédek által írt nyelvtanok és tudományos cikkek, amik a sok bevándorló oktatása miatt bőséggel állnak
rendelkezésre, nem mindig ugyanazt a problémát érzik jelentősebbnek, mint amit a mi
oktatói tapasztalatunk mutat.

2. A svéd és a magyar igeidőrendszer vázlata
Először is meg kell különböztetnünk egymástól az igeidő (angol tense, sv. tempus) és
az idő (angol time, sv. tid) kategóriákat. Minket elsősorban a mondatok külső időszerkezete érdekel, ami nem az igeidőkről, hanem az időszerkezetről ad számot - ennek az
igeidő csak az egyik komponense.
A svéd szakirodalom általában hat alapigeidőt említ, ezek közül kettő képezhető
csak morfológiailag, a többihez segédigét kell használnunk. A továbbiakban az egyszerű és az összetett szerkezetekre is az igeidő terminust fogjuk használni.
Ez a hat igeidő megtalálható az angolban és a németben is (1. táblázat). Ezek nemcsak alakilag, hanem használatukban is nagyon hasonlóan viselkednek, ezért az angol
és/vagy német igeidőrendszer ismerete lényegesen megkönnyíti a svédet többedik idegen nyelvként tanulók feladatát. Azonban természetesen vannak speciális svéd jegyek
is, ezekre a részletes ismertetés során ki fogunk térni.
svéd
presens
preteritum
perfekt
pluskvamperfekt
futur
futurum exaktum

angol
Present Tense
Past Tense
Present Perfect
Past Perfect
Future Tense
Future Perfect

német
Präsens
Präteritum
Perfekt
Plusquamperfekt
Futur I
Futur II

magyar elnevezés
jelen idő
egyszerű múlt
múlt idő
régmúlt
jövő idő
befejezett jövő idő

1. táblázat
A svéd igeidők és az azoknak megfelelő angol és német kategóriák

A magyar ezzel szemben sokkal kevesebb lehetőséget biztosít az időviszonyok
igéken való jelölésére. A jelen és múlt idejű ragozáson kívül már csak a segédigével
kifejezett jövő időt tudjuk ilyen módon megalkotni, egyéb árnyaltabb ábrázoláshoz
84

viszont más eszközökhöz kell folyamodni (pl. időhatározókhoz, igekötőkhöz). Bár a
magyarban is léteztek korábban más múlt idejű alakok, amelyekkel bonyolultabb időviszonyokat is ki lehetett fejezni, ezek ma már nem termékenyek, és már felismerésük
is bizonytalan lehet. Ilyen alakok voltak például a járá („elbeszélő múlt”), jár vala
(„folyamatos múlt”), járt volt („régmúlt”) (vö. Kiefer 2006:351-352).
Térjünk vissza a svéd igeidőkhöz. Nézzünk példákat az említett hat igeidőre:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

presens: Peter läser. ’Péter olvas.’
preteritum: Gunilla levde i Rom på 90-talet. ’Gunilla a 90-es években Rómában
élt.’
perfekt: Jag har aldrig varit i Spanien. ’Sosem voltam még Spanyolországban.’
pluskvamperfekt: Farfar hade flyttat 2001. ’Nagypapa 2001-ben már nem lakott
ott / 2001 előtt elköltözött.’
futur: Det kommer att regna. ’Esni fog az eső.’
futurum exaktum: På måndag kommer jag att ha läst boken. ’Hétfőre már el fogom olvasni a könyvet / Hétfőn már kész leszek a könyv elolvasásával’

A svédben létezik még két másik jövő idő is, amiket megtalálunk a részletesebb
nyelvtanokban:
7.
8.

futurum preteriti: Då han kom skulle jag just laga middag. Kb. ’Amikor megjött,
éppen készültem vacsorát főzni.’
futurum exaktum preteriti: När vi träffades första gången visste jag inte att jag
skulle ha skrivit fyra kärleksbrev till dig två veckor senare. ’Amikor először találkoztunk, még nem tudtam, hogy két hét múlva már túl leszek négy szerelmes levél
megírásán.’

Ahol csak összesen hat igeidőt említenek a szakirodalomban, ott a hatodik vagy a
futurum exaktum, vagy a futurum preteriti. De a teljes leíráshoz mind a négy futurtípus hozzátartozik, még ha az utóbbi három viszonylag marginális szerepű is. Mindenesetre a 8 igeidőt két nagyobb csoportra szokták osztani (szemantikai szempontok
alapján) (lsd. pl. Ekerot 1995:128) (2.táblázat):
presens-család
igeidő
időszerkezet
presens
MOST
perfekt
MOST előtt
futur
MOST után
futurum exaktum
MOST után

preteritum-család
igeidő
időszerkezet
preteritum
AKKOR
pluskvamperfekt
AKKOR előtt
futurum preteriti
AKKOR után
futurum exaktum preteriti AKKOR után

2. táblázat: a presens-család és a preteritum család igeidői

Ez a felosztás valóban jól érzékelteti az időviszonyokat, könnyen átláthatjuk pl. a
perfekt és a preteritum közti alapvető különbséget, azonban csak az igeidők tipikus
használatára adnak magyarázatot, sok speciális esetre nem alkalmazhatóak.
Klasszikus esetben a futurum exaktum és a futurum exaktum preteriti igeidőket nem
szokták belevenni ebbe a csoportosításba, mégis a teljesség végett hozzátettük ezeket
is. Hogy lássuk a különbséget, amiben a csoportjukban található másik jövő időtől
elkülönülnek, szükség van még egy időbeli pozíció bevezetésére: futurum exaktum –
MOST után, ESEMÉNYIDŐ előtt; futurum exaktum preteriti: AKKOR után, ESEMÉNYIDŐ előtt.
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3. A referenciaidő
Ezen a helyen szükségesnek látszik pontosan tisztázni az előbb használt időfogalmakat
(MOST, AKKOR, ESEMÉNYIDŐ). A mondatok külső időszerkezetének leírására
gyakran használják Hans Reichenbach időkategóriáit (vö. Kiefer 2000:249): ezek a
beszédidő, az eseményidő és a referenciaidő. Beszédidőnek nevezzük azt az időt, amikor a megnyilatkozás történik. Az eseményidő a megnyilatkozásban leírt esemény
ideje, a referenciaidő pedig viszonyítási pontként szolgál bonyolultabb időszerkezetek
megállapításakor (MOST, AKKOR). Erre lássuk a következő svéd példát:
Gunhild ska ha gått (fut ex pret) klockan 3.
’Háromkor Gunhild már nem lesz itt’
(beszédidő: most, eseményidő: amikor elmegy, referenciaidő: 3 óra)

Ezek a kategóriák eredetileg az angol igeidők formális leírására szolgáltak, de láttuk, hogy a svéd igeidőrendszer nagyon hasonló, úgyhogy kézenfekvőnek látszik adaptálni erre a nyelvre is. Ezt több szerző meg is teszi, pl. Andersson (1993), vagy a Svéd
Akadémiai Nyelvtan (Teleman 1999) némi módosítással. Bár ez a fajta leírás túl formálisnak tűnhet egy nyelvtankönyvhöz, mégis jól átláthatóvá teszi az időviszonyokat,
amire különösen nagy szükség van pl. a preteritum és a perfekt használatának megkülönböztetésekor. Ezzel együtt ez a megközelítés sem alkalmazható teljeskörűen, több
hibája is van (vö. Kiefer 2000:251-254).
A svéd igeidőket a következőképpen lehetne (egyszerűsített módon) ábrázolni
(BI=beszédidő, EI=eseményidő, RI=referenciaidő, =egybeesik, <időben megelőzi)
(3.táblázat):
presens-család
presens
BI=EI=RI
perfekt
EI<BI=RI
futur
BI<EI=RI
futurum exaktum
BI<EI<RI

preteritum-család
preteritum
RI=EI<BI
pluskvamperfekt
EI<RI<BI
futurum preteriti
EI<RI<BI
futurum exaktum preteriti RI1<EI<RI2<BI

3. táblázat
Az igeidők formális ábrázolása

Ha megfigyeljük a két csoport közötti különbséget, látjuk, hogy a presens-család
igeidőiben a közös vonás az, hogy a referenciaidő nem előzheti meg a beszédidőt, azaz
vagy egybeesik azzal, vagy utána következik be. Ezzel szemben a preteritum-család
tagjainál a referenciaidő (de ahol több is van belőle, ott legalábbis az egyik) mindig
megelőzi a beszédidőt.
Bár a magyar nyelv igeidőrendszere nem túl bonyolult, mégis itt is szükség lehet referenciaidő megállapítására: János még négy óra előtt hazament.

4. Az egyes svéd igeidők
4.1. Presens
Használatát az időhatározók, az ige jelentése (akcióminősége) és a szövegösszefüggés
határozza meg.
a) A svéd presens igeidőt a jelenben végbemenő események ábrázolására használjuk:
Olle äter. ’Olle eszik’
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Karlsson är förkyld.’Karlsson meg van fázva.’

b) Ez az alak kifejezhet időtlenséget is, általános érvényű állítást (generikus jelen idő):
Sverige ligger norr om Tyskland. ’Svédország Németországtól északra fekszik.’

c) A presens kifejezhet jövőidejűséget is, akárcsak sok más nyelvben. Ilyenkor főleg perfektív igékről van szó:
Vi hittar den, det vet jag. ’Megtaláljuk, tudom.’

Segíthet a jövő idejű értelmezésben a kontextus vagy egy jövő időre utaló időhatározó:
I morgon stannar vi inte hemma. ’Holnap nem maradunk itthon.’

d) Gyakran megemlítik a presens egy további funkcióját is, ahol a jelen idejű alak
múlt idejű eseményre utal (történeti vagy dramatikus jelen idő, sv. historiskt /
dramatiskt presens, HP). Ez szintén nem svéd különlegesség, használja a német, az
angol is, és a magyarban sem idegen nyelvi eszköz. Elsősorban narratív szövegekben
találkozunk vele, szépirodalmi írásokban és újságcikkekben. Ugyanakkor gyakran
előfordul a beszélt nyelvben is.
Egy múlt idejű (svédben preteritum) elbeszélést szakít meg ez a jelen idejű alak,
kiemelve és érdekesebbé téve a szöveget. Ezáltal mind a mesélő, mind a hallgató részesévé válhat a történetnek. Ekerot (1995:158) megfogalmazása szerint a jelen helyett
inkább jelenlétet fejezi ki.
Érdekes következménye ennek az igeidő-használatnak, hogy a presens alak olyan
időhatározókkal kerülhet egy mondatba, ami egyébként csak preteritummal állhatna:
År 1066 erövrar Vilhelm England. Fyra år senare har han makten i sin hand.
’1066-ban Vilmos meghódítja Angliát. Négy évvel később már a kezében
van a hatalom.’

(A történeti presens alakkal párhuzamosan előfordulhat perfekt alak is ugyanebből
az okból kifolyólag, ami még színesebbé teszi a képet:
Nu står Vilhelm på höjden av sin makt. Fyra år tidigare har han erövrat England.
’Most áll Vilmos hatalmának csúcsán. Négy évvel korábban hódította meg Angliát’
(perfekt, és nem preteritum!))

e) Hasonlóan múlt idejű vonatkozása van az ún. analitikus jelen időnek (sv.
annalistiskt presens, AP), amikor egy szerző művére utalunk:
Geografen Strabo meddelar många intressanta fakta om antikens folkslag.
’Strabo mester sok érdekes tényt közöl az ókori népekről.’

Főleg közlést kifejező igéknél használatos ez a fajta presens-alak, ilyenek a
meddela ’közöl’, säga ’mond’, berätta ’mesél’, informera ’informál’.
Közös vonása a történeti jelen idővel, hogy mindkettőben egy múltbeli esemény
válik úgy jelen idejűvé, hogy lehetséges lesz azt újra átélni. Ettől lesz mindkettőnek
dramatikus hatása.
Gyakran kombinálható a historikus jelen idővel:
Bokens författare beskriver (AP) hur Hitler tar (HP) makten.
’A könyv szerzője leírja, hogyan jut Hitler hatalomra.’
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Minden eddig látott presens-használat ugyanúgy megvan a magyarban is, tehát
valójában nem beszélhetünk problémás esetekről. Egyedül a ritkábban látott történeti
és analitikus jelen idő felismerése igényelhet nagyobb odafigyelést.

4.2. Preteritum
A presens mellett még ez az az igeidő, amit a svédben morfológiailag lehet képezni.
Használata már egy kicsit speciálisabb, mint a magyar múlt időnek (hiszen a svédnek
van még két másik múltra használatos igeidője).
a) Elsősorban olyan múltbeli eseményt jelenítünk meg segítségével, ami még a beszédidő előtt lezárult (ez a magyarban ugyancsak múlt idő). Lényeges kritérium egy
múltbeli viszonyítási pont megléte (azaz a referenciaidő a múltban van), amivel az
eseményidő részben vagy egészben egybeeshet. Korábban használt neve (imperfekt)
félrevezető lehet a svédben, hiszen itt az esemény nem folyamatos aspektusú, hanem
pont annak befejezettségére utal.
1995 flyttade vi till Luleå. ’1995-ben költöztünk Luleåba.’

A preteritummal álló tipikus időhatározók az időintervallum befejezettségét jelölik
vagy pontszerűek: för ett år sedan ’egy évvel ezelőtt’, förra veckan ’előző héten’, i fjol
’tavaly’. Időhatározó hiányában a szövegkörnyezet tartalmazza a referenciaidőt.
b) Speciális svéd sajátosság a preteritum alak használata bizonyos felkiáltó mondatokban, kérdésekben (sv. emotivt preteritum). Itt jelen idejű vonatkozása van, bár alapvetően egy éppen megtörtént esemény által kiváltott érzelemből indul ki, tehát tetten
érhető némi múltbeli vonatkozás is. Figyeljük meg, hogy magyar megfelelője jelen
időben van.
Det var snällt av dig! ’Ez kedves tőled!’
Hur var namnet? ’Mi is a neved?’
Vad det här var vackert! ’Ez milyen szép!’
Det var roligt att få se dig.’Örülök, hogy láthatlak!’
Det var snällt, att du ville hjälpa mig.’Kedves tőled, hogy segíteni akarsz.’

c) Hasonlóan az előbbihez, eltér a magyar és a svéd igeidő-használat bizonyos mellékmondatokban, ahol a svédben kötelezően egyeztetnünk kell a főmondat és a mellékmondat igeidőjét. A kérdéses igealak itt nem múltbeli vonatkozású, hanem általános
érvényű – a magyar használatban megmarad a jelen idejű alak:
Jag visste inte att Peter var (pret) rödhårig. ’Nem tudtam, hogy Péter vörös
hajú (jelen).’

d) A magyarban függő beszédben ugyancsak nem egyeztetjük az igeidőket, de a
svédben (és a németben, angolban is) ez kötelező:
„Jag har glömt (perf) nycklarna och kan (pres) inte komma in i kassan”berättade (pret) flickan.
„Otthon hagytam (múlt) a kulcsokat és nem tudok (jelen) bemenni a pénztárfülkébe” – mesélte (múlt) a lány.

Flickan berättade (pret) att hon hade glömt (pluskv) nycklarna och inte
kunde (pret) komma in i kassan.
’A lány elmesélte (múlt), hogy otthon hagyta (múlt) a kulcsokat és nem tud
(jelen) bemenni a pénztárfülkébe.’
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A svéd itt más logikát alkalmaz: az idézett szöveg referenciaidejéül a főmondat
eseményidője szolgál, míg a magyarban ugyanaz a referenciaidő (=beszédidő) marad
meg a mellékmondatban is.
Ügyelni kell azonban a svédben is arra, hogy ne mechanikusan történjen az igeidők
egyeztetése, lsd. a következő példát:
Jag är (pres) upptagen i morgon. ’Holnap elfoglalt vagyok’ (jelen)
→ Du sa (pret) att du är (pres) upptagen i morgon.
’Azt mondtad (múlt), hogy holnap elfoglalt vagy (jelen)’
(feltételezve, hogy a holnap továbbra is holnap van)

e) A preteritum időbeli viszonyok kifejezésén kívül modális viszonyok megjelenítésére is alkalmas, ezzel az alakkal helyettesítjük a gyakorlatilag nem használatos jelen
vagy jövő idejű konjunktiv (feltételes) igemódú alakokat. (A múltbeli modális események kifejezésére a pluskvamperfekt alakot használjuk.) Látjuk, hogy a magyar ugyanerre az esetre külön feltételes módú, jelen idejű igealakokat mutat.
A konjunktiv alak helyett használjuk a preteritumot (vagy skulle-s körülírást)
- hipotetikus modalitás esetén (feltételes mellékmondat, óhajtó mondat):
Om jag var du, valde jag den röda kjolen. ’Én a te helyedben a piros szoknyát
választanám.’
Det skulle sitta bra med en öl nu! ’Jó lenne most egy sör!’
Om det bara kunde regna nån gång! ’Bárcsak esne valamikor!’

-

udvariasságot kifejező szerkezetek esetén:
Kunde du hjälpa mig att få igång bilen? ’Tudnál nekem segíteni az autó beindításában?’
Jag ville bara tacka för sist. ’Meg szeretném köszönni a legutóbbi meghívást.’

-

másoktól hallott események visszaadásakor:
Vad var det du hette nu? ’Hogy is hívnak, mit mondtál?’
Peter skulle åka till Paris i morgon. Vö. „Peter ska åka till Paris i morgon.”
’Péter Párizsba utazik, úgy hallottam’

Amennyiben valaki elsajátította a svéd feltételes módra vonatkozó szabályokat,
azaz hogy egy idősíkkal korábbi, kijelentő módú igealakot kell használni, már nem
lehet gond azok különböző alkalmazásával (feltételes mellékmondat, udvariasság stb.).
A feltételes mód és az időbeli eltolódás felismerése azonban nehezebb lehet, hiszen
az igealakok nem különböznek a preteritum alakoktól. A megfelelő modalitás azonosításában segítségünkre lehet a mellékmondat kötőszava (om), vagy tipikus partikulák,
határozók megléte (bara), és az ezekre a mondatokra jellemző szórend.
A svéd preteritum igeidő használatakor a magyarban már gyakran tapasztalunk
eltérést (b), c), d) pont). Minden ilyen, látszólag nem logikus esetben a magyar jelen
időt használ a svéd múlt helyett. Speciális esetnek számít a feltételes módú preteritumhasználat a svédben, ami viszont megjósolható szabályszerűséggel működik, tehát
alkalmazása különösebb nehézséget nem okoz.

4.3. Perfekt
Ez a múlt idejű alak a svédben elég gyakran okoz nehézséget magyar anyanyelvűeknek. Képzését tekintve nagyon hasonlít az angolra és a németre, azonban formailag
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eltér azoktól abban, hogy a segédige mellett egy különleges, ún. supinum-alak áll, ami
nem feltétlenül egyezik meg a perfekt particip (befejezett melléknévi igenév) alakkal.
A perfekt használata is párhuzamba állítható az angollal és a némettel:
a) olyan múlt idejű eseményre utal, aminek viszonyítási pontja (refenciaideje) a
beszédidő, és nem egy múltbeli időpont, mint a preteritumnál. Az esemény általában
kihatással van a jelenre (esetleg a jövőre), vagy a múltban kezdődött ugyan, de a beszédidőben még tart (duratív igéknél).
Han har bott i Lund i fyra år. ’Négy éve Lundban lakik’.

b) Akkor is ezt az igeidőt használjuk, amikor az esemény eredményét akarjuk kiemelni:
Jag har läst denna bok. ’Olvastam ezt a könyvet’

c) Jövő idő kifejezésére is alkalmas: ilyenkor olyan eseményre utal a perfekt, ami
egy másik jövőbeli esemény vagy egy meghatározott jövőbeli időpont előtt van:
Vi har känt varandra några veckor. Tror ni att vi har glömt varandra nästa år?
Kb. ’Néhány hete ismerjük egymást. Szerintetek egy év múlva már nem fogunk emlékezni egymásra?’

A jövő idejű utalást megtudhatjuk a kontextusból is:
Klockan 8 i morgon har jag redan gett mig av. ’Holnap nyolckor már nem
leszek itt.’

Amennyiben időhatározó is található a perfekt mellett, az tipikusan határozatlan
időtartamot jelöl (några veckor, i 10 år, i hela mitt liv; ’néhány hete, 10 éve, egész
életemben’), vagy a jelent is magába foglaló időintervallumot (nu, i dag, denna vecka,
hittils; ’most, ma, ezen a héten, eddig’).
Álljon itt néhány érdekesség a perfekt használatával kapcsolatban:
- Det har snöat – ’Esett a hó’: időhatározó nélkül általában lezárt, befejezett eseményre utal (már elállt a hóesés). Magyarban is múlt idejű igealak.
- Det har snöat mycket idag. ’Sokat esett ma a hó’: a befejezettség kérdésessé válik, ha ugyanaz a mondat időhatározóval áll. A szituáció vagy a szövegkörnyezet
segít eldönteni az aspektust. (esik még, vagy nem?) Magyarban ugyancsak múlt idő.
- Hur länge har Lina bott i Stockholm?- mondat kétféleképpen értelmezhető:
’Mennyi ideje lakik Lina Stockholmban?’(az esemény még tart, magyarban jelen
idő), vagy ’Mennyi időt lakott Lina Stockholmban?’ (egy tetszőleges múltbeli időintervallumban, lényeg, hogy lezárult eseményről van szó; magyarban is múlt idő)
- Ha egyértelműen jelezni szeretnénk, hogy még mindig tart a múltban kezdődött
esemény, akkor ki kell tennünk egy jelenre utaló időhatározót is (pl. nu ’most’):
Han har arbetat i Västerås i fjorton år nu. ’14 éve dolgozik Västeråsban.’ Magyarban megint jelen idő.
- Egyértelműen tart még az esemény, ha pl. az alltid ’mindig’ időhatározókat
használjuk:
Han har alltid beundrat Ingmar Bergman. ’Mindig is csodálta Ingmar Bergmant.’ (és még most is csodálja). Magyarul is múlt idő.
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(Érdekes megfigyelést tehetünk a magyarban is, amikor múlt idejű alakot használunk jelen idejű vonatkozásban: (vö. Kiefer 2000:262): elmentem – ’éppen indulok’,
kimentem egy pillanatra (’éppen most megyek ki egy pillanatra’). Ez ugyan kevés igével működik, azok is többnyire mozgásigék, vagy idiomatikus kifejezéseknél találkozunk ezzel a használattal.)

4.4. Pluskvamperfekt
Ez az összetett igeidő ugyanabba a csoportba tartozik, mint a preteritum, tehát viszonyítási pontja egy múltbeli időpont. Mivel a magyarban már nem használunk régmúlt
alakokat, ezért ezt az igeidőt is (temporális használatakor) csak ugyanazzal az egy múlt
idővel tudjuk visszaadni, mint a preteritumot és a perfektet.
a) Általában az előidejűség kifejezésére használjuk, de az eseményidő megegyezhet a referenciaidővel is. Egyes esetekben, amikor a szövegösszefüggés nem segít, a
pluskvamperfekt lehet kétértelmű is:
Han hade gett sig av klockan 12 / när han fick syn på sin moster. ’12 órakor /
amikor meglátta a nénikéjét, elment’ (eseményidő megegyezik a referenciaidővel)
Han hade (redan) gett sig av klockan 12 / när slutligen mostern dök upp. ’12kor / amikor végre felbukkant a nénikéje, addigra ő már elment.’ (eseményidő megelőzi a referenciaidőt)

b) Másik fontos funkciója (múltbeli) valószínűtlen lehetőségek vagy egy irreális
modalitás kifejezése, a régi konjunktiv alak helyett. Ilyenkor az eseményidő a múltban
van, de lehet jelen idejű vonatkozása is, amennyiben még egyértelműbben szeretnénk
jelezni az esemény irrealitását. Helyettesíthető a skulle+ha+supinum szerkezettel is.
Magyarban a múlt vagy jelen idejű, feltételes módú igealakok felelnek meg neki.
I så fall {hade hon /skulle hon ha} suttit vid telefonen, när han kom hit.
’Ezesetben valószínűleg ott ült volna a telefonnál, amikor a férfi megjött.’
(múltbeli valószínűtlenség)

I så fall {hade hon / skulle hon ha} suttit vid telefonen just nu.
’Ezesetben most ott ülne a telefonnál (de nem ülhet ott)’ (irrealitás)

c) Óhajtó mondatban is előfordul, megint csak irrealitást hordoz magában:
Om jag ändå hade varit rik! ’Bárcsak gazdag lettem volna!’

d) A pluskvamperfekt alak (vagy az ennek megfelelő skulle-s körülírás) lehet egy
perfekt alak modális eltolásának eredménye is (valószínűtlen lehetőséget fejez ki, nem
irrealitást):
I så fall {hade hon / skulle hon ha} suttit vid telefonen i två timmar.
’Ebben az esetben a telefonnál ülne már két órája’

Korábban már láttuk, hogy a svéd perfekt igeidő helyett ilyen esetben a magyarban
jelen idejű ige áll, ezért használjuk az ül jelen (és nem múlt) idejű, feltételes módú alakját.

4.5. Futur
A magyarhoz hasonlóan a svédben is segédigére van szükség, ha jövő időt akarunk
ilyen módon kifejezni (már láttuk, hogy a jelen idejű igealak is jelölhet jövő időt). A
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svéd azonban többféle lehetőséget is felkínál: a kommer (att) + inf, a ska / skall + inf.
és a tänker + inf. szerkezetek állnak rendelkezésre. Ilyen választékot még az angol és a
német sem tud felmutatni. Nem meglepő tehát, hogy nem megy automatikusan az ezek
közti szemantikai különbségek elsajátítása. Ugyanis a különböző segédigék más-más
jelentést hordoznak, mi több, nem mentesek modális mellékjelentéstől sem.
Legerősebb modális töltete a ska igének van, kényszert, szándékot vagy parancsot
hordoz magában a jövő idejű utalás mellett. Legsemlegesebb ebből a szempontból a
kommer att-segédige. A tänker + infinitiv-es szerkezetben a tervezés momentumát
fedezhetjük fel. Ez az utóbbi segédige több leírásban egyáltalán nem, vagy csak marginális futur-szerkezetként szerepel (itt sem térünk ki rá részletesebben). Hilpert (2006)
tanulmányában rámutat arra, hogy a tänka segédigés szerkezet a legfiatalabb és legkevésbé grammatikalizálódott, azaz legtöbbet őrzött meg eredeti jelentéséből.

4.5.1. kommer (att) + infinitiv
Ennek a szerkezetnek van a legtisztább temporális jelentése, legobjektívebben ezzel
tudunk jövő időt kifejezni. Érdekes megfigyelés, hogy az angol is használ eredetileg
mozgásigét jövő időre utalásnál (is going to). Használatának fontos szemantikai kritériuma, hogy garantálja az esemény lehetségességét:
Flygplanet kommer att landa klockan 3. ’A repülőgép 3 órakor fog megérkezni.’
Vö. *Flygplanet kommer att landa kl. 3, men det gör det nog inte.’
*A repülőgép 3 órakor fog megérkezni, de valószínűleg ez nem így lesz.’

Nem használatos pl. feltételes vagy időhatározói mellékmondatokban, helyette a
presens alak szerepel. Ezzel szemben a magyarban jövő időt használunk ilyen mondatokban is:
Om det regnar /?kommer att regna i kväll, blir hon ledsen. ’Ha esik/esni fog
ma este, szomorú lesz.’

Ugyanilyen típusú mondatokban, múltbeli utalásnál sem használjuk, ilyenkor a
skulle helyettesíti. Ha azonban temporális jelentését hangsúlyozni szeretnénk, akkor
mindkét segédigét ki lehet tenni:
Han trodde att det skulle (komma att) vara flera invandrare närvarande.
’Azt hitte, hogy több bevándorló lesz jelen.’

Korábban jellemző volt a kommer att-os szerkezetre, hogy inkább írott nyelvben
használták, a hétköznapi beszédben és informálisabb írott stílusokban főleg a ska szerepelt. Mára azonban kezd visszatérni a beszélt nyelvbe is.

4.5.2. Ska / skall
a) Mint láttuk, a ska segédige erősen modális töltetű, és ez nem is meglepő, hiszen eredetileg akaratot, szándékot kifejező módbeli segédige. Ezt a tulajdonságát megőrizte temporális funkciójában is – ha az alany ellenőrzése alatti mellékjelentésről van szó, az lehet
szándék vagy vállalás, vagy ez jöhet mástól is, parancs, tanács vagy ajánlás formájában.
Jag tror att jag ska gå på bio i kväll ’Azt hiszem, el fogok menni ma este moziba’ (szándék)
I kväll ska vi gå på bio. ’Ma este el fogunk menni moziba’ (az alanyok szándéka vagy megegyezése)
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Böckerna ska stå i vardagsrummet. ’A könyvek a nappaliban lesznek / A könyveknek a nappaliban kell lenniük.’ (valaki más utasítása vagy elhatározása)
Hjälten och hjältinnan ska få varandra i slutet av pjäsen. ’A hős és a hősnő
meg fogja találni egymást a darab végén.’ (a szerző szándéka)

Látjuk, hogy a magyarban nehezen lehet érzékeltetni a mellékjelentéseket, a segédigés jövő idő nem minden esetben elegendő a modalitás érzékeltetésére, a módbeli
segédige meg túl erősnek bizonyulhat (lsd. könyves példa).
b) ska-t használunk akkor is, ha valaki más által mondottakra referálunk (magyarban szintén nem látszik):
Det ska bli regn (det har de sagt på radion). ’Eső lesz (mondták a rádióban).’

c) Érzelmeket és akaratot kifejező kifejezések után is gyakran ska-t használunk:
Jag önskar att allt ska gå bra. ’Azt kívánom, hogy minden jól menjen.’
Jag tycker att det ska bli roligt att träffa dig.’Szerintem jó lesz veled találkozni.’

d) Időhatározói mellékmondatokban és feltételes mondatokban mindig jelent használunk a jövő idő kifejezésére (vö. kommer att):
Jag ska minnas dig så länge jag lever. ’Amig csak élek, emlékezni fogok rád.’

e) A ska és skall igealakok között látszólag csak formai és stílusbeli különbség van
(skall régiesebb alak, formálisabb stílusban használatos), ám Hilpert úgy találta, hogy a
skall a ska-nál még erősebb modális töltetű, még a ska-nál is nyomatékosabban fejez ki
akaratot, parancsot.

4.6. Futurum preteriti
Ez az igeidő megfelel az egyszerű futur múlt idejű alakjának: a segédigét preteritum
alakba tesszük (ska – skulle). Érdekes, hogy a széles segédige-választék itt már csak
egyetlen példányra szűkül, valamennyi szerkezet helyett ezt kell használnunk. A viszonyítási pont itt a múltban van, ahhoz képest későbbi, de még a beszédidő előtti eseményidőt figyelhetünk meg. A magyarban ennek megfelelő igeidőt nem találunk, más
eszközökkel kell kifejeznünk ugyanezt a relációt. (pl. addigra, akkorra, már)
Mivel mind a kommer és a ska segédigét a skulle fogja helyettesíteni ebben az időszerkezetben, kézenfekvő, hogy megkülönböztethetünk olyan eseteket, ahol vagy a
temporális vagy a modális jelentés kerül előtérbe.
a) Egyértelműen utalhatunk a temporális használatra, ha a skulle mellett
használjuk a komma segédigét is.
Dessutom skulle risken finnas att konstnärerna skulle komma att betraktas
som något slags skattefrälse, tillade finansministern.
’Ezenkívül meglehet a kockázata annak, hogy a művészeket valamilyen
adómentes személyeknek fogják tekinteni, tette hozzá a pénzügyminiszter.’
(erősebb a temporális jelentés)
b) Dan därpå skulle vi fara till Malmö, men tills vidare skulle vi stanna i
Köpenhamn.
’Másnap el akartunk menni Malmöbe, de addig is Koppenhágában akartunk
maradni.’
Vö. I morgon ska vi fara till Malmö, men nu stannar vi i Köpenhamn.
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’Holnap el fogunk /el akarunk menni Malmöbe, de most Koppenhágában maradunk.’ (modális jelentés erősebb)

4.7. Futurum exaktum
Ez a speciális jövő idő olyan jövőbeli esemény kifejezésére szolgál, ahol az eredeti
referenciaidő a beszédidő, ehhez képest van egy jövőbeli esemény, ami új referenciaidőként szolgál egy azelőtt történt esemény elhelyezésére. A magyarban megint csak
nehézkesen tudjuk ezt az időszerkezetet visszaadni.
Jonas ska ha gått hem klockan 3. ’Jonas még három óra előtt haza fog menni.’

4.8. Futurum exaktum preteriti
Ennek a bonyolult igeidőnek az elsődleges referenciaidője egy múltbeli időpont, ehhez
képest később történik egy esemény, ami a másodlagos referenciaidőnél korábban
történik.
När vi träffades första gången (RI1) visste jag inte att jag skulle ha skrivit fyra
kärleksbrev till dig (EI) två veckor senare.(RI2) ’Amikor először találkoztunk, még
nem tudtam, hogy két hét múlva már túl leszek 4 szerelmes levél megírásán.’

Bár ez az igeidő a svédben is nagyon ritka és nehezen értelmezhető, a magyarban
szinte lehetetlen igeidős szerkezetekkel kifejezni ugyanazt a relációt: vö. skulle ha
skrivit –’ túl leszek a megíráson’

5. Lehetséges csapdák
Miután alaposan áttekintettük a svéd igeidők használatát és láttuk a kontrasztív különbségeket, kiemelünk néhány különösen problémás esetet. Ilyen a preteritum és perfekt
igeidők közti választás dilemmája, a pluskvamperfekttel kapcsolatos nehézségek, a
megfelelő jövő idő használata, a skulle helyes alkalmazása, az igeidők egyeztetése és a
modális preteritum sajátosságai. Tapasztalatunk szerint ezek jelentik a leggyakoribb
csapdahelyzetet a hallgatók számára.
Klasszikus problémákról van szó, a szakirodalom is általában tárgyalja ezeket, mégis úgy láttuk, hogy pl. a pluskvamperfekttel és a skulle-val kapcsolatos nehézségekkel
kevésbé foglalkoznak, holott ezek kapcsán is sok bizonytalanságot találtunk, ami gyakran ezen alakok akár túlzott használatát is eredményezik.

5.1. Különbség perfekt és preteritum között
Bár Wessén (1968:102) szerint használatuk elég jól elkülönül és az anyanyelvi beszélők számára ritkán okoz gondot, mégis a tapasztalat azt mutatja, hogy a hallgatók sokszor bizonytalanok a választást illetően. Nemcsak az alapszabályok és egyéb mankók
alkalmazása jelenthet nehézséget, hanem számos olyan példával is lehet találkozni,
ahol mindkét múlt idő lehetséges (perspektívától függően).
Az alapkritériumok a következők: a befejezettség kérdése, a jelenhez való viszony
(különböző referenciaidő), az időhatározó típusa, és az eredményre vagy az eseményre
irányuló fókusz. Nehézség akkor léphet fel, ha például nincs időhatározó, vagy az nem
egyértelmű (pl. nyss ’imént, éppen most’ – tartalmazza a jelent, vagy nem?)
Lássunk néhány különleges példát arra, amik látszólag ellentmondanak az alapszabályoknak:
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1. pontszerű múlt idejű időhatározó + perfekt:
Per Nilsson, Paris, och Lisa Andersson, Bryssel, har vigts i Gödeslövs kyrka
den 29 augusti 2011 av kontraktsprost Anders Blomstrand.
’Per Nilsson, Párizs, és Lisa Andersson, Brüsszel, 2011. augusztus 29-én
örök hűséget fogadott egymásnak a gödeslövi templomban, Anders
Blomstrand esperes színe előtt.’

A perfekt használatát azzal lehet itt magyarázni, hogy az eseményből adódóan mind
az időpont, mind az esemény jelenhez kötődő viszonya fontos.
2. jelenben tartó időhatározó+preteritum
Förra året var han i Amerika, i år var han i Ryssland.
’Tavaly Amerikában volt, idén Oroszországban.’

A kontraszt miatt szükséges a párhuzamos igeidő-használat.
3. ismétlődést kifejező időhatározó+preteritum
Min avlidna farfar besökte Rom två gånger. *har besökt ’A már nem élő
nagyapám kétszer járt Rómában.’

Elhunyt személyekkel kapcsolatos eseményeknél nem használunk perfektet, mivel a
potenciális eseményidő már befejeződött.
4. határozatlan múlt idő+preteritum:
Det trodde jag inte om dig.’Ezt nem hittem rólad.’
Jag visste inte att du var vegetarian. ’Nem tudtam, hogy vegetáriánus vagy.’

Itt a hangsúly a véglegesen lezárult eseményen van, a beszélő azt akarja kiemelni,
hogy megváltoztatta a véleményét.
Arra is tudunk példát hozni, amikor mindkettő igeidő lehetséges, de jelentésükben
általában különböznek:
1. Einstein bodde i Princeton. Einstein har bott i Princeton. ’Einstein Princetonban
lakott.’
A preteritumos szerkezet inkább Einsteinről tesz állítást, a perfektes pedig Princetonról, ahol ezen kívül más események is történtek. Tehát a mondat témája határozza
meg a megfelelő igeidő használatát.
2. Jag sprang hela vägen. ’Egész úton futottam.’ Jag har sprungit hela vägen. ’Végigfutottam az egész utat.’
Érdemes szem előtt tartani, hogy pl. a megfelelő angol igeidők használata lényegében megegyezik a svédével, de tudnunk kell, hogy pl. a francia és az olasz egészen más
szempontok szerint különíti el ezt a kétféle múlt időt.

5.2. A pluskvamperfekt használata
Megfigyeléseink szerint a hallgatók a pluskvamperfekt használatában is bizonytalankodnak, éppen ezért többet használják annál, mint szükséges lenne. Nehezen ismerik
fel az előidejűséget, és a referenciaidőt sem mindig tudják könnyen megállapítani (vö.
Ekerot 1995:143):
Det fanns också mycket som talade för att forbollstränaren inte skulle smita.
Han hade nyss börjat ett jobb i Göteborg och de hade köpt en lägenhet,
berättar N. A. för Sydsvenskan.
’Sok minden amellett szólt, hogy az edző nem fog elszökni. Éppen akkor
kezdett egy új munkát G-ban és vásárolt lakást, meséli NA a Sydsvenskan
lapnak.’
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Itt a nyss miatt nem kell új referenciaidőt megállapítani, hanem az eredetihez nézve
kerül régmúltba az új esemény.
Már láttunk példát arra is, hogy kétértelmű is lehet a pluskvamperfektben lévő igealak:
Jag hade träffat Olle 1973. a) ’1973-ban találkoztam Olle-val.’ b) ’1973 előtt
találkoztam Olle-val’

5.3. Melyik jövő idejű szerkezet a megfelelő?
Az első kérdés, hogy presens-t használjunk-e vagy futur-t. És ha a futur mellet döntünk, akkor melyik segédigét válasszuk?
Leggyakrabban a jelen idejű igét alkalmazzuk jövőidejűség kifejezésére, de ilyenkor szükség van egy olyan elemre, ami a jövőbe helyezi az eseményt. Ilyen lehet egy
megfelelő időhatározó, vagy egy más jövőbeli utalással rendelkező kifejezés:
Nästa tävling är i Kina. ’A következő verseny Kínában lesz.’.

A perfektív igék jelen idejű alakja is jövőre utal: Jag tror att han förlorar. ’Szerintem veszít.’ (veszíteni fog).
Egyéb pragmatikus tényezők is segítségül hívhatók: tudom, hogy éppen nincs választás – Valkampanjen tar nog det mesta av min tid. ’A válsztási kampány elveszi az
időm nagy részét.’
Minden más esetben kénytelenek vagyunk valamelyik segédigét választani. Mint
láttuk, korábban a beszélt nyelvben ritkábban fordult elő a kommer att-os szerkezet, de
ma már nem kell kerülnünk ezt az alakot sem spontán megnyilatkozásokban. Ennek
ellenére megfigyelhető, hogy a hallgatók túlzásba viszik a ska használatát, valószínűleg
abból a tévhitből kiindulva, hogy ez a legsemlegesebb alak. Pl. téves használat figyelhető meg a következő mondatban, ahol az alanynak nincs ráhatása a jövőbeli eseményre:
*Privatbilismen ska under några år fortsätta att ha stor makt över samhället.
’A személyautózás még néhány évig továbbra is uralni fogja a társadalmat.’

A ska modális mellékjelentése eléggé domináns, ezekre korábban láttunk számos példát.
Vigyázni kell arra is, hogy a ska egyben módbeli segédige is, tehát esetenként nehéz
lehet elkülöníteni a jövőbeli utalást és a modális jelentést.

5.4. Skulle
Múltbeli jövőidejűség kifejezésére használjuk a skulle segédigét, és ez az időszerkezet
a magyarban csak nagyon körülményesen fejezhető ki (vö. 4.6, 4.8). Ezért sokszor fel
sem ismerjük, hogy itt a skulle-t kéne használni. Ráadásul a skulle azért is problémás,
mert alakja egybeesik a modális funkciójú, konjunktiv helyett használható körülírószerkezet segédigéjével. A modális és temporális funkció pedig gyakran nehezen különböztethető meg:
När jag skulle gå in var det någon som ropade på mig.
’Amikor be akartam menni (csak modális), valaki rámkiáltott.’
Kalle skulle åka till London men det blev inget av.
’Kalle Londonba akart utazni (+jövő), de nem lett belőle semmi.’

5.5. Modális preteritum
Meglepőnek tűnhetnek számunkra a svédben egyes modális használatú preteritum
alakok. Korábban láttunk erre példákat (vö.4.2. e) pont). A magyarban egész más mó96

don próbáljuk visszaadni ezt a fajta távolságtartást, ami nem időbeli, hanem sokkal
inkább szociális, realitás- vagy háttérismeret-függő. Nem csoda hát, hogy a nyelvtanuló
elsőre nem érti a kérdést „Vad var det du hette nu?” ’Hogy is hívnak?’, hiszen nem
tudja megmagyarázni a rendelkezésére álló szabályok segítségével a preteritum alak
meglétét: az időhatározó és a szituáció alapján is jelen idejű igeidőt várnánk.

5.6. Igeidő-harmónia?
Megkérdőjelezhető az az alapelv, miszerint a svéd nem szívesen keveri a korábban
említett kétféle igeidőrendszert egy mondaton vagy szövegen belül (vö. Holm/Nylund
1977:92, Byrman/Holm 1992:19) – ezt nevezik a szerzők igeidő-harmóniának. Ekerot
(1995:144) rámutat arra, hogy erre a feltételezett igeidő-harmóniára meglehetősen sok
ellenpélda létezik, és korántsem kivételekről van szó, ahogy az előbb említett szerzők
ezt leírják. Pl.:
Det var (pret) vackrare väder förra veckan än det har varit (perf) denna vecka.
’Múlt héten szebb idő volt, mint amilyen ezen a héten van.’

Ekerot arra a néhány konkrét esetre, amikor kötött az igeidő-használat, inkább az
igeidő-követés terminust használja. Az előbb említett igeidő-egyeztetésre való hajlam
ugyan valóban megfigyelhető a svédben, de ez nem nyelvtani szabályok következményeként jön létre, hanem sokkal inkább a szöveg típusából adódik. Nem véletlen, hogy
ez a törekvés sokkal inkább tetten érhető a beszélt nyelvi, mint az írott szövegekben.
Ezt természetesen egyes esetekben felülírja egy-egy sajátos időbeli viszony kifejezésére való igény, például egy olyan időhatározó, ami meghatározott igeidővel állhat csak
együtt (vö. az előbbi példával).
Kötelező az igeidő-követés a következő esetekben (azaz pl. a preteritum csak
pluskvamperfekttel, vagy futurum preteritivel kombinálható, presensszel vagy perfekttel nem):
a) időhatározói mellékmondatoknál:
När hon hade kommit (pluskv) in i kassan kunde (pret) vi köpa biljetterna.
’Amikor bement a pénztárfülkébe, meg tudtuk venni a jegyeket’

b) egy speciális kiemelési szerkezetnél (svédül utbrytning ’kitörés’):
Pelle är (pres) upptagen. ’Pelle elfoglalt.’
→ Det är (pres) Pelle som är (pres) upptagen. ’Pelle az, aki elfoglalt’
Pelle var (pret) upptagen. ’Pelle elfoglalt volt.’
→ Det var (pret) Pelle som var (pret) upptagen. ’Pelle volt az, aki elfoglalt volt.’

c) függő beszédnél (vö. 4.2 d) pont)
Fakultatív az igeidő-követés:
a) Jag visste (pret) inte att du var (pret) vegetarian.
’Nem tudtam (múlt), hogy vegetáriánus vagy (jelen)’ (mondom a barátomnak, aki éppen céklasalátát rendelt)
b) Igår träffade (pret) jag en kille som hette (pret) Jan.
’Tegnap találkoztam (múlt) egy fiúval, akit Jannak hívnak (jelen)’
c) Han sa (pret) att han var (pret) upptagen i morgon.
’Azt mondta (múlt), hogy holnap/másnap elfoglalt lesz (jövő) .’
d) I somras var (pret) vi i Budapest som var (pret) en mycket vacker stad.
’Az elmúlt nyáron Budapesten voltunk (múlt), ami egy nagyon szép város (jelen)’

A preteritum-használat ezekben a mondatokban is idegen a magyar anyanyelvűeknek, de fontos megjegyezni, hogy a használatuk a svédben is váltakozhat: mind a jelen
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idejű, mind az egyeztetett múlt idejű alakot helyesnek tartják. Egyes esetekben lehet
azonban árnyalatnyi különbség a kétféle használat között, mint az utolsó példánál: ha
nem egyeztetjük a második igealakot az elsőhöz (I somras var (pret) vi i Budapest som
är (pres) en mycket vacker stad), akkor inkább az állítás általános érvényességét hangsúlyozzuk ki. Ha azonban egyeztetjük az igealakokat, akkor a kijelentést tevő személy
szubjektív, adott pillanathoz kötődő benyomása kerül előtérbe.
Megállapíthatjuk ezek alapján, hogy az igeidő-harmóniára vonatkozó szabályt csak
szövegkohéziós funkciójában tudjuk általánosan alkalmazni, valamint a fent említett
speciális mondatokban. Egyéb esetben az egyes igeidőknél leírt szabályok alapján kell
megválasztanunk a helyes igeidőt.

6. Összefoglalás
A részletes elemzés megmutatta, hogy igenis vannak a svédben olyan igeidő-csapdák,
amik kikerüléséhez nem elegendő az angol vagy a német igeidő-használat ismerete.
Láttuk azt is, hogy a magyar nyelv szegényesebb igeidő-rendszere milyen nehézségekbe
ütközik, amikor a svédben bonyolultabb időszerkezeteket kifejező mondatokkal van
dolgunk. Ugyancsak pontos nyelvtani és szemantikai ismereteket követel meg pl. a
helyes segédige kiválasztása jövő időben, vagy a preteritum és perfekt közötti döntés.
Segítségünkre lehet ebben a referenciaidő-eseményidő-beszédidő kategóriák ismerete és
ezek elemzése a kérdéses mondatokban. Remélhetőleg a kontrasztív példák, amik a
rendelkezésünkre álló szakirodalomban így nem szerepelnek, és ezek magyarázata segítséget nyújthat azok számára, akik bizonytalankodnak a svéd igeidők használatában.
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Keresztnévadási szokások változása Herencsényben
PEKÁR PETRA
„Mert olyan ember nincs, akinek neve semmi ne volna,
sem hitvány, se nemes, miután már megszületett, mert
néki, ha megszülték, a szülők nevet adnak azonnal”
Homérosz: Odüsszeia (VIII. ének 550-554.)

1. Bevezetés
Amióta az emberek közösségben élnek, névvel ruházzák fel újszülötteiket, amely elkülöníti a csoport többi tagjától, egyénné, egyedivé emeli. (Crystal 1998: 149). A tulajdonnevek a közszavakkal, így a beszédkészséggel együtt alakultak ki. (Hajdú 2003: 9,
Fercsik – Raátz 2009: 7). A névadást számos kutató alapvető emberi képességnek tartja. A Bibliában a Teremtés könyvének második fejezetében Isten Ádám elé vezeti az
állatokat, hogy nevezze el őket. A Biblia a névadást szinte egyidősnek tekinti az emberiség megszületésével, alapvető funkciónak, belső kényszernek tekinti. Szépe György
szerint a névadás antropológiai universale, vagyis a névadás nem csupán nyelvi, hanem
antropológiai funkció is, része emberi mivoltunknak (Szépe 1970: 308–309). A nyelvi
jeleknek tulajdonnévként való használata fajspecifikus sajátosság, ugyanis jelenlegi
tudásunk szerint nincs olyan ma ismert nyelv, melyben ne lennének tulajdonnevek
(MacNamara 1982, Chomsky 1986, Piatelli-Palmarini 1989). Kutatásom a személynévadás, azon belül a keresztnévadás körébe tartozik. Van olyan elképzelés, mely szerint az ősközösségekben a rokoni viszonyok alapján szólították egymást az emberek
(Brender 1963). Napjainkban Magyarországon 2710 utónevet tartanak anyakönyvezhetőnek (Ladó – Bíró 1998, Fercsik – Raátz 2009: 23). Keresztneveink különböző korokban és módokon váltak nyelvünk, életünk részévé. Kiss Jenő „beszélő történelemnek”
mondja a neveket, hiszen a névadási szokások sokat elárulnak a korról (Kiss 2002). A
keresztnevek az identifikáció, a világban való tájékozódás, az önmeghatározás eszközei, segítségükkel az emberek közösséget vállalnak bizonyos csoportokkal, és egyúttal
a közösség által képviselt értékekkel is, miközben az emberi társadalom más csoportjaitól elkülönülnek.
Mindenek előtt tisztázzuk, hogy mit értünk elnevezés fogalmán. Elnevezés alatt egy
keresztnév adását értjük, tehát akinek két keresztneve van, az két elnevezésnek számít.
Nevek terheltsége: az elnevezettek számának és a felhasznált nevek számának hányadosa. Kiinduló kérdésünk az volt, hogy 1800-tól milyen szempontok, értékek alapján,
milyen okból választottak neveket Herencsény község lakosai az utódaik számára? Az
egyéni személyes döntéseiken, motivációikon túl milyen közösségi íratlan, de létező
szabályok alakították ízlésüket, leírhatók-e bizonyos tendenciák?
Hipotéziseink az alábbiak voltak:
1. A keresztnevek terheltsége folyamatosan csökkent.
2. A férfinevek terheltsége nagyobb, mint a női neveké.
3. A felhasznált nevek száma nőtt 1970 után.
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2. Anyag és módszer
Herencsény, egy belső-cserháti, kb. 720 főt számláló, meglehetősen „elöregedett” kistelepülés, Balassagyarmattól 22 km-re, és a világörökséghez tartozó Hollókőtől 5 kmre. Az „őslakosok” palóc nyelvjárásban beszélnek. Az aktív dolgozók, és a fiatalok
nagy része ingázó életmódot folytat, ugyanis a falu iskolájában 1969-ben megszűnt a
felső tagozat, majd a kilencvenes évek közepén az alsó tagozat is, a munkalehetőségek
pedig meglehetősen korlátozottak /az önkormányzat, a bolt, a kocsma, és két-három
mezőgazdasági vállalkozás foglalkoztat néhány alkalmazottat/ (Zólyomi 1998).
A cserhátsurányi plébánián őrzött keresztelési anyakönyvekből írtuk ki 1800-tól a
megkereszteltek keresztneveit vezetéknevük nélkül, ezáltal nem volt szükségünk írásbeli engedélyre. 205 év adatait a kiírás után összesítettük Hajdú Mihály „strigulázós”
módszerével különféle szempontok alapján. Abból a célból, hogy a sok adatot kezelni
lehessen, korszakokat állítottunk fel. A korszakok kb. egy emberöltőnyi, vagyis 20-35
éves időszakot ölelnek fel. A megkapott számadatokat összesítettük, és kiszámítottuk,
hogy az egyes korszakokban hány elnevezés történt, hány nevet használtak fel, milyen
terheltsége volt egy adott, konkrét névnek (Hajdú 2003).

Anyakönyvek
I. kötet, 1772–1800.
II. kötet, 1800. január 1. – 1870. március 7.
III. kötet, 1870. március 7. – 1877. december 29.
IV. kötet, 1878. január 1. – 1885. december 31.
V. kötet, 1886. január 1. – 1900. október 28.
VI. kötet, 1900. június 10. – 1924. március 1.
VII. kötet 1924. március 1. – 1943. augusztus 25.
VIII. kötet, 1943. augusztus 25. – 1959. október 1.
IX. kötet, 1959. október 7. – 2005. december 31.
Az első kötet, amelyet 1746-ban kezdtek vezetni, keresztelési, házassági és halálozási anyakönyv volt egyszerre. A tinta annyira átütött illetve elmosódott sok helyen,
hogy számos adatot nem lehetett elolvasni, ezért úgy döntöttünk, hogy ezt a kötetet
kivesszük vizsgálódásunk anyagából.
Az anyakönyvvezetés nyelve: 1772-1836-ig latin, utána 1837-51-ig magyar, majd
1852–68-ig megint latin, végül 1869-től magyar.

Plébánosok, akik az anyakönyveket vezették
1885–89, Bajnóczi Sándor, Mezey Sándor
1890–99, Bozsó Mátyás, Nagy Lajos
1924–32, Bartos Géza
1933–43, Prukker István
1943–58, Száraz János
1958–61, Nagy Lajos
1961–71, Kalácska József
1971–72, Dr. Zöldi Sándor
1972–76, Lengyel József
1976–78, Szádoczky Károly
1978–92, Lengyel József
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1992–96, Szabados József
1996-tól Vagyóczky József
A hiányzó korszakokban lévő neveket nem tudtam egyértelműen kiolvasni, vagy
hiányoztak.

Az általunk meghatározott nyolc korszak
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

korszak: 1800–30
korszak: 1831–50
korszak: 1851–70
korszak: 1871–95
korszak: 1896–1920
korszak: 1921–44
korszak1945–70
korszak: 1971–2005

3. Eredmények
Az 1. ábrán található oszlopdiagramon láthatjuk, hogy az egyes korszakokban átlagosan
hány elnevezés történt egy évben. Világosabb lila színnel jelöltük a férfiak esetében, és
sötétebb bíbor színnel a nőknél az adatokat. A táblázatban feltüntettük a konkrét mérőszámokat is az egyes oszlopok tetején. A férfiaknál megállapítható, hogy az 1851–70-ig
tartó időszakban történt a legtöbb elnevezés, utána pedig egy folyamatos csökkenés
tapasztalható annak ellenére, hogy a két vagy több keresztnév adásának szokása egyre
jobban terjed. Ennek a folyamatnak a hátterében az a demográfiai népességfogyás áll,
mely a kisfalvak esetében még drasztikusabb, mint a városokban, mert itt nemcsak kevesebb gyermek születik, hanem még sokan el is vándoroltak, vándorolnak, és nem
települnek be annyian, hogy a hiányt pótolják. A nőknél nagyobb a hullámzás az elnevezések számát illetően. A II. és III. korszak csökkenést mutat az első korszakhoz képest, majd a nők esetében is van egy csúcsidőszak, de ez egy emberöltőnyi időeltéréssel
következik be, mint a férfiaknál, vagyis később, az 1871–95-ig tartó időintervallumban.
Majd a nőknél is bekövetkezik az elnevezések számának a csökkenése, igaz van még
egy viszonylag magasabb értékeket mutató időszak 1921–44-ig. Mindkét nem esetében
azonban erőteljes visszaesést mutat az utolsó időszak, mely 1971–2005-ig tart.

1.ábra
Az elnevezések száma egy évi átlagban egy adott korszakban
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A felhasznált nevek számát is vizsgáltuk az egyes korszakokban. A 2. ábrán összesítettük a kapott adatokat. Itt is egymás melletti oszlopokon ábrázoltuk a két nemet.

2. ábra
Az adott korszakban felhasznált nevek száma

Mindkét nem esetében megfigyelhető egyfajta hullámmozgás, de az utolsó időszakban szinte robbanásszerűen megnő a felhasznált nevek száma különösen a nők esetében. Körülbelül másfélszer annyi nevet használtak fel, mint a férfiak az 1971–2005-ös
időszakban.
Az 3. ábrán található grafikonon megtekinthetjük, hogy egy névre átlagosan hány elnevezés jut egy adott korszakban. Ezt az értéket úgy kapjuk meg, hogy az adott időszakban az elnevezések számát osztjuk a felhasznált nevek számával. Az ábrán nem tüntettük fel az egyes mérőszámokat, mert célunk a tendenciák bemutatása.
Egy név terheltsége az elnevezések számához viszonyítva
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3. ábra
Egy név terheltsége az elnevezések számához viszonyítva

A férfiak esetében a kezdeti magas terheltség hirtelen lecsökken az 1831-50-ig tartó
időszakban, majd kicsit megemelkedik a III. korszakban és stagnál. Az 1896-1920-ig
tartó intervallumban tapasztalható egy mérsékelt növekedés a névterheltségben, de nem
éri el az I. korszak szintjét. Ezután egy folyamatos csökkenés látható, mely az utolsó
két korszakban meglehetősen erőteljessé válik, amit a grafikongörbe meredeksége
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mutat. A nők esetében sokkal hullámzóbb a névterheltség és csak az utolsó korszakban
mutat alacsonyabb értékeket, mint a férfiak névterheltségi értékei. Ez az ábra is mutatja, hogy a nők esetében a felhasznált nevek száma szegényesebb volt a XX. század első
feléig, mint a férfiak esetében. Három korszakban (1800–30, 1851–70, 1896–20) is
hozzávetőleg. 20 elnevezés jut egy névre a nők esetében. Annál drasztikusabb viszont
az utolsó korszakban a névterheltség csökkenése a nők esetében. Ez az ábra is jól mutatja, hogy nagymértékben gazdagodtak a felhasznált nevek különösen a nők esetében
az utóbbi 35 évben.
Ezek után minden évre kiszámoltuk a névterheltséget, vagyis az adott évben történt
elnevezések számát osztottuk az adott évben felhasznált nevek számával. Majd vettük a
korszakokat egyenként és mindegyik korszak esetében összeadtuk a korszakhoz tartozó
minden egyes év névterheltségi számát és ezt az összeget elosztottuk az adott korszak
éveinek számával. A kapott értékeket az 4. ábrán látható grafikonon ábrázoltuk. Az
áttekinthetőség érdekében a konkrét értékeket nem írtuk rá az ábrára, így a folyamatok
jobban láthatóak.
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4. ábra
Az évek névterheltségeinek középarányosai korszakonként

Ezzel a módszerrel jobban nyomon követhetjük, hogy a korszakokon belül az egyes
években az adott korban felhasznált nevekből mennyit használtak. Ha mindegyik felhasználható nevet, akkor alacsonyabb névterheltséget kapunk, viszont ha a felhasználható nevekből csak keveset használtak fel, akkor magasabb a névterheltség. Ez a számítási mód ezen kívül figyelembe veszi az elnevezések számát is, vagyis ha kevesebb
az elnevezés, kevesebb név kell egy bizonyos névterheltségi arányszámhoz.
Látható, hogy a nők esetében az I. korszakban láthatóan magasabb a névterheltségi
középarányos. A férfi és női elnevezések száma közel azonos, tehát a felhasznált nevek
számában keresendő a magasabb névterheltség oka. Hiába számoltunk össze a nők
esetében az I. korszakban 29 nevet, ha abból egy évben csak 8-10-et használnak fel 2025 lány keresztelésénél. A férfiak esetében az évek névterheltségeinek középarányosai
meghaladják a 2-es értéket a II-VI. korszakig. Az utolsó két korszakban azonban erőteljes csökkenés látható. Érdekes azonban, hogy az 1800–1830-ig tartó időszak névfelhasználása kedvezőbb, mint az 1945–70-ig tartó időszaknak. A nők esetében az I. korszak nem ilyen kedvező, így megállapítható, hogy az utolsó két korszakot kivéve az
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évek névterheltségeinek a középarányosai meghaladják a 2-es értéket, vagyis az egyes
években felhasznált nevek száma kevesebb, mint a fele az adott évben történt elnevezések számának. A nők esetében is erőteljes csökkenés látható az évek névterheltségeiben. Az utolsó korszakra eljutott a névfelhasználás odáig, hogy szinte minden megkeresztelt olyan nevet kap, amilyen még nem volt a faluban.
Az 5. ábra három változót vesz figyelembe: az elnevezések számát, a felhasznált
nevek számát és az adott korszak éveinek számát. Ezáltal megállapíthatjuk az adott
korszak névterheltségét az évek számának figyelembe vételével.
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5. ábra
A nevek terheltségi számának és az adott korszak éveinek hányadosa

Mindkét nem esetében azonos irányú változások történnek, csak a változások mértéke
nem azonos. A nők esetében a változásokat ábrázoló grafikon vonalszakaszai sokkal meredekebbek, vagyis drasztikusabbak a változások. Az első három korszakban a névterheltség emelkedik, ha figyelembe vesszük az évek számát. Az 1871–95-ig tartó időszakban
látványos csökkenést tapasztalunk, ennek hátterében a felhasznált nevek számának növekedése áll. De ezt követően – különösen a nők esetében – megnő a névterheltség. Majd a
VI. korszaktól (1921–44) folyamatosan csökken a névterheltség. Először valószínűleg a
háború miatt megcsappant születésszámok miatt, majd az elvándorló fiatalok miatt, akiknek a gyermekei már nem Herencsényben születtek, és keresztelkedtek meg, és végül
megváltozott névadási szokások miatt.

Következtetések
Mind a női, mind a férfinevek kapcsán elmondható, hogy az 1950-es évek végén, inkább
1960-as évek folyamán gyökeres változás megy végbe a herencsényi keresztnévadási
szokások terén. A névnek a többi embertől való megkülönböztető szerepe felerősödik.
Törekednek arra, hogy a családban ne legyen két egyforma nevű családtag. A keresztnevek terheltsége nem folyamatosan csökkent, férfiaknál 1851–70 és 1921–44 között, nőknél 1871–95 és 1921–44 közötti csúcspontokat követően, a II. világháborút követő időszakban esett vissza jelentősen. A férfinevek terheltsége csak az utolsó 1971–2005-ig
tartó időszakban magasabb, mint a nőké. Az összes többi korszakban több keresztnév
közül válogattak. Mindkét nem esetében igaz, hogy jelentősen az utolsó (1971–2005)
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korszakban nőtt a felhasznált nevek száma. Érdekes, hogy férfiak esetében ezt a korszakot a felhasznált nevek számát tekintve az 1800–30-ig tartó 1. korszak követte. Névfelhasználás szempontjából a legszegényebb időszakok: 1850–71 és 1896–1920. A
herencsényi névanyag általános elemzését adtuk, nem tértünk ki az egyes keresztnevek
vizsgálatára, mely egy következő előadás ill. tanulmány témája lehetne.
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Stílushasználat és identitásképzés egy Kányádi-esszében
SIMON GÁBOR
A nyelv és a nyelvet használó közösség összefüggéseinek vizsgálata ma már nagy hagyományokkal rendelkező kutatási terület a nyelvtudományban, miközben aktualitása
napjainkban is kiemelkedő. Miként Jürgen Jaspers (2010: 2) fogalmaz, a társadalomra
és a nyelvhasználatra egymással kölcsönösen összefüggő, interdependens jelenségekként kell tekinteni, és miközben olyan mikroszkopikus történéseket vizsgálunk, mint a
nyelv használata egy adott pillanatban, egyúttal tágabb, makroszkopikus társadalmi
tendenciák pulzusán is rajta tartjuk az ujjunkat, amelyek egyszerre lehetővé teszik és
alakítják a nyelvhasználatot. Ahhoz, hogy a nyelvi szerkezetek, valamint működtetésüknek természetes közege, a szociokulturális tér összefüggéseit közelről vizsgálhassuk, két
előfeltevést mindenképpen reflektálttá kell tenni. Az egyik a társadalomra vonatkozik,
amelyet nem eleve adott tényezők (nem, kor, foglalkozás és így tovább) statikus struktúrájaként kell értelmeznünk, hanem egy dinamikusan alakuló, a társas és kulturális gyakorlat köré szerveződő interszubjektív viszonyrendszerként (l. Eckert–Rickford 2001:
5). Ellenkező esetben a társadalom pusztán keretezi az autonómnak tekintett nyelvi
rendszer használatát, vagy éppen determinálja a nyelvi tevékenységet. Az előbbi a formális nyelvelméleti kiindulópont axiomatikus tétele, az utóbbi pedig a társas viszonyoknak rendeli alá a nyelvhasználati jelenségeket, ám kölcsönös egymásra hatásukat
egyik megközelítés sem ismerheti fel. Amennyiben azonban a nyelvhasználatot a dinamikus társadalmi praxis felől próbáljuk értelmezni, nemcsak a nyelvi tevékenység szociokulturális motiváltságát, de a közösségi viszonyok alakításának a nyelvben és a nyelv
által történő kibontakozását is elemzés tárgyává tehetjük.
Ez utóbbi problémakörrel függ össze a másik kifejtendő előfeltevés: a nyelvhasználat szociokulturális variabilitását a stílus, azaz a nyelvi szerkezetek megformáltságának
dimenziójában kell tematizálni, ezáltal ugyanis lehetővé válik a nyelvi tevékenység
kognitív alapjainak, társas-kulturális közegének és szituatív-interakcionális jellemzőinek átfogó, összefüggő bemutatása (Simon 2012: 36). Nyelvtudományi perspektívából
megfogalmazva mindez azt jelenti, hogy a stílus jelenségeinek vizsgálata több különböző diszciplináris kiindulópontot diskurzusba hozó vállalkozás, a stilisztikai kutatás
termékenyen alkalmazhatja a kognitív szemantika, a szociolingvisztika és a pragmatika
eredményeit. E kiindulópontok összehangolását a közös funkcionális nyelvelméleti
háttérfeltevések (l. Ladányi–Tolcsvai Nagy 2008) teszik lehetővé és szükségessé, amelyek közül kiemelkedik a nyelvi szerkezetek szemantikai motiváltságának tétele, a
nyelvi rendszer autonómiájának elutasítása, továbbá a mindenkori nyelvhasználó nézőpontjának érvényesítése a magyarázó leírásban.
Ez a tanulmány arra tesz kísérletet, hogy a nyelvi szerkezetek megformáltságát a
társadalmi-kulturális megismeréssel összefüggésben vizsgálja Kányádi Sándor egyik
esszéje (Kányádi 2005) kapcsán. A középpontba helyezett kérdés a következő: hogyan
képződik meg a nyelvhasználat terén a megnyilatkozó identitása, milyen
megformáltsági mintázatok teszik a befogadó számára hozzáférhetővé Kányádinak a
magyarsággal való azonosulásra tett javaslatát. A tanulmány a felvetett problémát egyfelől az identitás aktusként, aktív (nyelvi) cselekvésként történő értelmezéséből (1),
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másfelől a stílus szociolingvisztikai és kognitív nyelvészeti elméletéből (2) kiindulva
próbálja megválaszolni, bemutatva azokat a tendenciákat, amelyek a Kányádiszövegben az identitás interszubjektív értelmezését kezdeményezik (3). A tanulmányt a
vizsgálat általános következtetéseinek összefoglalása zárja (4).

1. Az identitás mint aktus
A társadalmat mint viszonyrendszert dinamizáló szociológiai megközelítés, amely a
társas gyakorlatra helyezi a hangsúlyt, az identitás értelmezésének megváltozását is
kezdeményezi. Az elmúlt évtizedekben kibontakozó identitásfelfogás két fő jellemzője a
dinamikusság és az interakcionalitás. Az előbbi értelmében a (szűkebb vagy tágabb)
közösséggel való azonosulás nem a szocializáció valamely fázisában megszilárduló,
majd később pusztán tükröződő, a társadalmi cselekvésekben leképeződő mentális
struktúra, hanem olyan konstrukció, amely az egyén élete során folyamatosan konstruálódik és rekonstruálódik (Coupland 2007: 106–107). Érdemes felfigyelni arra a párhuzamra, hogy az elmúlt évtizedekben a posztstrukturalista irodalomtudomány is felismeri
a korábban a nyelviség előtt adottnak tételezett minőségek (anyag, test) diszkurzív megelőzöttségét, vagyis a kultúrának azt a sajátosságát, hogy még az eredendően létezőnek
tekintett minőségeket is a saját összefüggésrendszerében teszi jelöltté, amelynek során
maga a jelölés, a minőségekről való diskurzus válik aktív, produktív, performatív folyamattá (l. Butler 2002: 539–540). Vagyis a kulturális közösségben élő egyén egyfelől
készen kap mintákat, fogalmakat, amelyeket korábban is alakított a közösség diszkurzív
praxisa; másfelől az egyénnek is módja van alakítani, formálni ezeket a szociokulturális
konstrukciókat. A hagyomány és annak aktív rekonstruálása rekontextualizációs folyamat (Coupland 2007: 107), az eredményeként előálló konstruált struktúrák pedig
emergens jellegűek, az új konstrukció és a hagyomány között nincsen derivatív viszony,
miként nem vezethető le a társas aktusok puszta összegeként sem.
Az identitás ebben a megközelítésben maga is aktív konstruáló folyamat eredménye, amely a közösségi viszonyok alakításának aktusaiban újra és újra megformálódik.
Ahogyan Nikolas Coupland fogalmaz, az identitás mint aktus nem egyszerűen egy
meglévő mentális állapot fenntartása, hanem az újrajátszás aktusa, amely a kultúra
rekonstruálásának lokális folyamataiban válik jelentőssé (Coupland 2007: 107).
Az így értelmezett identitás azonban nem pusztán a szubjektum individuális cselekvése, jóllehet közvetlenül hozzátartozik az egyénhez, a szubjektum intencionális tevékenységének tekinthető. Éppen a kulturális-közösségi hozzátartozás aktusának intencionális jellegéből következik (l. Tomasello 2002 alapján Tátrai 2011: 30), hogy a szubjektum identitásképző cselekvése a másikra mint intencionális ágensre is irányul, másként fogalmazva saját azonosságát a másikkal való viszonyában, e viszony alakításának
folyamatában képezi meg az egyén. Ezért az identitás dinamikus felfogása nem nélkülözheti annak az interakcionális környezetnek a tekintetbe vételét, amelyben az aktusként megvalósul. Az azonosulási aktus ugyanis nem a szubjektumból a külvilágba
irányuló művelet, hanem a szubjektum és az ugyancsak intencionális mentális ágensnek felfogott másik együttes konstruáló művelete. A funkcionális kognitív pragmatikai
kiindulópont (l. Tátrai 2011) annak a belátását segíti, hogy a szociokulturális gyakorlat
lokális interakciói rendre interszubjektív konstruálásként, adaptív, egyezkedő folyamatokként valósulnak meg, tehát a befogadó aktív kognícióval működik közre az egyén
azonosságának kialakításában.
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A nyelvi tevékenység tekinthető az így felfogott társas-kulturális cselekvések természetes közegének. Részben, mert a kulturális közösségben hagyományozódó (egyfelől a világra vonatkozó enciklopédikus, másfelől magára a közösségre vonatkozó
önreflexív) tudás diszkurzív megelőzöttsége egyben verbális megelőzöttséget is jelent:
a közösségi gyakorlat során zajló konstruáló-rekonstruáló folyamatok a nyelvi szimbólumok alkalmazásba vételén keresztül mennek végbe, vagyis azáltal formáljuk a közösség ismereteit, hogy egyén-egyén interakciók keretei között beszélünk róla. Ahogyan a
nyelvelsajátítás bruneri értelmezését kifejtő Shanker és Taylor (2001: 64) fogalmaz, a
minket körülvevő világ reflexíven enkulturált világ, konstruálása pedig nyelvi interakciókban történik: „Ezt a világot alkotjuk és újraalkotjuk minden nap azáltal, hogy beszélünk róla, megjegyzéseket teszünk róla, értékeljük és megpróbáljuk saját ízlésünkhöz és igényeinkhez igazítani” (l. még Simon 2011). Összefüggésbe hozható mindez az
emergens kulturális kogníció fogalmával (Sharifian 2008): ebben a keretben a kultúra
nem egy közösség rögzült tudásaként, hanem e tudás produktív és reproduktív reprezentációs repretoárjaként értelmeződik, a kulturális megismerés pedig olyan komplex
adaptív rendszerként, amelyben a kultúra dinamikusan (re)konstruálódik a közösség
tagjai között zajló, elsősorban nyelvi interakciókban. A kulturális megismerés tehát
heterogén, amennyiben nem egyformán oszlik meg a közösség tagjai között. Ugyanakkor a nyelv olyan dinamikus, komplex, adaptív és emergens rendszernek tekinthető,
amely a kulturális megismerés közegeként funkcionál, mind a hozzáférhetővé tett
konceptualizációk, mind pedig a nyelvi szerkezetek használatának módja terén
(Sharifian 2008: 122–129). Mindez egyfelől azt jelenti, hogy a közösség tudása a nyelvi szimbólumok alkalmazásba vételén keresztül osztható meg a közösség tagjai között,
azaz a nyelvi interakciók keretében bontakoznak ki az interszubjektív (kulturális)
konceptualizációk. Másfelől felismerhetővé válik, hogy a nyelvet is hozzá lehet igazítani (adaptálni) a megnyilatkozók kognitív és kommunikatív igényeihez, folytonosan
alakítva a konstruálás folyamatában a nyelv szerkezeteit. Vagyis mind a közösség kulturálisan felhalmozódó (ám az egyének között egyenetlenül megosztott) tudása, mind
pedig az azt közvetítő nyelv olyan rendszer, amely az interakciók során konstruálódik
és rekonstruálódik, ezért ebben a megközelítésben a közösség ismeretrendszere, az
annak alakítására, megosztására irányuló személyközi interakciók és a megismerés
eszközeként és közegeként felfogott nyelvhasználat nem vizsgálható egymástól függetlenül, összefüggésben a holista kognitív nyelvészetnek a jelentés enciklopédikus jellegére vonatkozó alaptézisével (l. Ladányi–Tolcsvai Nagy 2008: 31).
A másik ok, amelyből következően a nyelvi interakciót a szociokulturális megismerés természetes közegének tekinthetjük, a nyelvi tevékenység társas megismerő tevékenységékét történő meghatározása (l. Tátrai 2011: 26–36). A nyelvi tevékenység a
közös cselekvésekben (joint action) való részvétel általánosabb emberi társas megismerő képességének a megvalósulása (Croft 2009: 398). Ezen a ponton arra érdemes ismételten rámutatni, hogy a jelentésképzés nem az egyén elméjében létrejövő fogalmi szerkezeteknek a megnyilatkozó általi nyelvi reprezentálása a befogadó irányába, hanem
megnyilatkozó és befogadó mint két intencionális mentális ágens közös fogalmiasítási
és szimbolizációs tevékenysége, interszubjektív aktus. Ebből következően még az olyan
egyéni, az egyént jellemző konstrukció, mint egy közösséggel való azonosulása, sem
tekinthető az individuumból eredő kivetítési folyamatnak (puszta projekciónak), hiszen
az mindig a közösség egy másik tagjával együttesen lefolytatott cselekvések keretében
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bontakozik ki. Az eddigiek összegzéseképpen megállapítható, hogy a közösségen belül
zajló megismerés (amely egyben a közösséghez való tartozást is kialakítja, illetve a
világ egyéni megismerésének elidegeníthetetlen közege), valamint a közös nyelvi tevékenység szétválaszthatatlanul összekapcsolódik. Ily módon az identitás mint dinamikusinetarkcionális aktus jelentésképzési aktusként válik értelmezhetővé.

1.1. Identitásaktus és nyelvhasználat – az identitás nyelvtudományi modellje
E tanulmány célja, hogy az identitásképzés problematikáját a stilisztikai megformáltság
dimenziójában tegye vizsgálhatóvá. Ehhez elsősorban olyan stílusértelmezésre van
szükség, amely a megismerés, a társas-kulturális tevékenység és a jelentésképzés felől
egyaránt megközelíthetővé teszi a megformáltság jelenségeit. Szükséges azonban identitás és nyelvhasználat tágabb összefüggéseit figyelembe venni, ezáltal ugyanis további
aspektusokkal gazdagítható a vizsgált problémakör magyarázata. Különösen, hogy az
elmúlt évtizedekben az azonosulás mint társas viselkedés és a nyelvhasználat együttes,
egymáshoz kapcsolódó értelmezése nem a stílus, hanem a kódváltás fogalma felől
kezdeményeződött a nyelvtudományban. Le Page és Tabouret-Keller (1985) olyan
modellt dolgozott ki kutatásaik során, amely a kreol nyelvek kialakulását és funkcionálását az aktusként felfogott identitás felől mutatja be, a nyelvre mint közösségi szimbólumrendszerre vonatkozó általános következtetéseket téve lehetővé.
A szerzők szerint a nyelvi tevékenység azonosulási aktusok sorozataként fogható
fel, az identitás pedig annak megmutatkozása, ahogyan az egyén aktuális viselkedésével reflektál csoportok, hagyományok iránti attitűdjére (Le Page–Tabouret-Keller
1985: 2). A csoport identitását az egyének közösségről kialakított fogalmainak kivetítései formálják meg. Ebben a megközelítésben tehát a közösségre jellemző szociokulturális konstrukciók emergens jellegűek, kibontakozásuk kiindulópontja és legfőbb tere
az egyén viselkedése, méghozzá nyelvi viselkedése. Ezek az elméleti előfeltevések
összehangolhatók az társas-kulturális megismerésről korábban mondottakkal, azaz a
funkcionális kognitív nyelvészet (különösen a funkcionális kognitív pragmatika) alapvető előfeltevéseivel.
Fontos továbbá, hogy bár az identitásaktust Le Page és Tabouret-Keller projekcióként fogja fel, ez nem eredményezi annak egyirányúságát. Közvetlenül támaszkodnak
ugyanis Howard Giles beszédalkalmazkodás-eméletére (l. Coupland 2010, Bartha–
Hámori 2010), amely az embereknek a másikról szerzett percepcióikhoz való alkalmazkodásuk nyelvi és más módjaival foglalkozik. Előtérbe helyezik azonban az eredeti
elméletre reflektálva, abból kiindulva annak a vizsgálatát, ahogyan az egyén észleli a
csoportot, ez pedig lehetőséget ad a nyelvi jellemzők elemzésére, hiszen azok az észlelési folyamatokban mindenképpen kiemelkednek. Másfelől bár a beszédaktusokat kivetítési aktusokként értelmezik, rámutatnak azok diszkurzív jellegére. Megközelítésükben
az egyén kivetíti a világról alkotott „belső univerzumát” (kognitív nyelvészeti terminusokkal konceptualizációját) azzal a szándékkal, hogy kezdeményezze annak megosztását másokkal; a nyelvhasználat a belső világkép/világmodell adekvát szimbolizációjaként fogható fel, ezt azonban meg kell erősítenie azoknak, akiket befogadókként/partnerekként megcéloz, és akikkel azonosulni szeretne; így a visszacsatolásnak
nagy jelentősége van, amennyiben helybenhagyja a kivetített világmodellt és annak
szimbolizációját, vagy elutasítja, megváltoztatására késztetve a megnyilatkozót (Le
Page–Tabouret-Keller 1985: 181–182). Jól látható, hogy Le Page és Tabouret-Keller a
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nyelvi viselkedést a szolidaritás (megerősítés) és az elutasítás skáláján jellemzik,
amelynek elutasító szélső tartományában lesz jelentősége az akkomodáció, a negatív
visszacsatolás kiváltotta alkalmazkodás jelenségének. Az egyén világmodelljének kivetítését, illetve megváltoztatását az identitás igénye, a közösséggel való azonosulás
szándéka motiválja.
A nyelvi viselkedés szolidaritási skálája közvetlenül megfeleltethető a középpontba
helyezett (fókuszált) és a diffúz nyelvhasználati módok kontinuumának (Le Page–
Tabouret-Keller 1985: 202). Míg az előbbi a partnerek megerősítő válasza esetén jellemző, és tulajdonképpen a szabályos, rendszerszerű nyelvhasználatot jelöli, az utóbbi
az elutasító választ követő akkomodációs viselkedési mintázatnak felel meg, amely így
az eredetileg kezdeményezett nyelvhasználati mód megváltoztatásaként, más normák
érvényesítéseként értelmezhető. A szolidaritás ebben a modellben a viselkedés, ezáltal
a nyelvhasználat egységesülésével jár a közös, megosztott világmodell előterében; az
elutasítás pedig a közösség és a vele azonosulni kívánt egyént világmodelljének konfliktusaként fogható fel, amely egyezkedési műveletekkel válik feloldhatóvá, és kevert
nyelvi mintázatokat eredményez. Vagyis Le Page és Tabouret-Keller modellje szakít a
nyelv kialakulásának lineáris progresszión alapuló, evolúciós elképzelésével, amely
szerint egy nyelv kialakulása egyirányú folyamat a dialektustól a nyelvig; modelljük
szerint a nyelv nem más, mint egy közösség által fókuszba helyezett nyelvhasználati
módok rendszere, normák együttese, amely folytonosan, csoportról csoportra és nemzedékről nemzedékre alakul a többdimenziós szociolingvisztikai tér interakcióiban (Le
Page–Tabouret-Keller 1985: 14–15).
Ezen a modellen alapul Coupland kontextualizációs elmélete az identitásról
(Coupland 2007: 111–114), amelynek értelmében az identitásaktus nem teljes mértékben kontrollált individuális művelet (miként azt a kivetítés terminus implikálja), hanem
azonosságképző stratégia. Megvalósítható nagyfokú stratégiai ellenőrzés mellett (ebben az esetben stabil indentitásmintázat mentén kezdeményezi az egyén az azonosulást
az interakcióban, fókuszált nyelvhasználattal), illetve alacsony fokú startégiai ellenőrzés mellett (ebben az esetben az egyén alakítja, formálja a saját azonosságát, a partner
visszajelzései alapján, diffúz nyelvhasználattal). Az identitás kontextualizálásának
folyamata több szakaszra bontható, jelen tanulmány kérdésfelvetése szempontjából a
keretalkotás művelete (framing) válik jelentőssé: ez az a folyamat, amelynek során a
konkrét identitások relevánssá, szaliensé válnak a diskurzusban. Az azonosulás alapját
jelentő keretek azért fontosak, mert elsősorban nyelvi mintázatok teszik azokat hozzáférhetővé a résztvevők számára, ez pedig a nyelvi szerkezetek megformáltságának
lényegi jelentőségét teszi felismerhetővé. A keretalkotás megtörténik a társas-kulturális
viszonyok(etnikum, életkor, nem), a műfaji/szövegtipológiai konvenciók és az interperszonális kapcsolat szintjén egyaránt, a stilisztikai megformáltság pedig ezeknek a
keretalkotási műveleteknek a verbális dimenziója.

2. Stíluselméleti kiindulópont
A tanulmány központi kérdésfelvetése, az identitás mint aktus vizsgálata a nyelvhasználatban szükségessé teszi olyan stílusértelmezés körvonalazását, amely a stílusra nem
járulékos, másodlagos tényezőként, hanem a jelentésképzés folyamatában funkcionáló,
a szimbolizált tudással/fogalmi struktúrával esszenciálisan összetartozó megformált-
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ságként tekint (l. Sandig 1995). Egy ilyen stíluskoncepció a szociolingvisztika és a
kognitív nyelvészet stíluselmélete mentén dolgozható ki.

2.1. A szocilinvisztika stíluselmélete
A stílus és a nyelvhasználat társadalmi variabilitása olyan kutatási területek a nyelvtudományban, amelyek összehangolása, együttes értelmezése több évtizedes hagyományra tekint vissza (l. Spillner 1987: 273), kiindulópontja pedig elsősorban a formális
nyelvelméleti hátterű nyelvleírások azon jellemzője, hogy a stilisztikai és a társadalmi
változatosság rendszerszerű bemutatását kizárják a nyelvi rendszer leírására irányuló
tudományos vállalkozásból. Emellett azonban a stíluskutatás nem pusztán a szociolingvisztikával interdiszciplináris viszonyba hozható problémakör, hanem a szociolingvisztika elméleti és módszertani keretében tematizálódó kérdésfelvetés, a
társasnyelvészetnek egyre több és egyre lényegesebb mondanivalója van ugyanis a
stílus jelenségeiről. Fontos következménye a szociolinvisztikai stíluskutatásnak, hogy a
stílus jelenségei a mindennapi nyelvhasználatban is, sőt, a teljes nyelvhasználati repertoárban értelmezhetővé váltak (hiszen nem létezik egystílusú beszélő, a nyelvhasználók
stílusrepertoárja mindig plurális, l. Labov 1979: 180), ezáltal a klasszikus retorikai
kiindulópontú stílusfelfogásnál tágabb stílusfogalom jelenik meg a nyelvtudományban.
Ebben a tanulmányban nincs mód a szociolingvisztika stílusértelmezésének részletekbe menő ismertetésére, az érdeklődő amúgy is talál friss összefoglalásokat a témában
(l. Bartha–Hámori 2010, Simon 2012). A továbbiakban ezért csak azokat a modelleket
mutatom be vázlatosan, amelyek az identitás imént tárgyalt értelmezésével összefüggésbe hozhatók, és megalapozzák az identitásaktusok vizsgálatát a stílus dimenziójában.
A stílus a szociolingvisztikában kezdetektől fogva a szituációhoz kötődő variabilitás
megragadásának fogalmi eszköze, a fő cél azonban eleinte mind a szituáció, mind a
stilisztikai változatok körülhatároló, rendszerszerű, strukturális jellemzése, összhangban a kvantitatív paradigma elméleti és módszertani kiindulópontjával. A nyolcvanas
évek közepén egyre gyakrabban vonják azonban kétségbe a kezdeti laboviánus stílusértelmezés általános érvényűségét, növekszik az igény egy átfogó szociolingvisztikai
stíluselmélet kidolgozására. Igazán jelentős változást Allan Bell stílusmodellje hoz (l.
Bell 1984, 2001), amely a stilisztikai változatosság magyarázatának középpontjába a
hallgatóságot állítja: Giles akkomodáció elméletére hivatkozva a stílusbeli megformáltságot a hallgatósághoz történő igazodás aktív megvalósításának lehetőségeként értelmezi. Elmélete szerint a megnyilatkozó a megnyilatkozást a hallgatóság számára, mintegy válaszként tervezi meg (hallgatóságtervezés, audience design), azaz a megformáltság egyik fontos motivációja a befogadó csoporttal asszociált normák, értékelések
jellege. Ez a megközelítés összekapcsolható Le Page és Tabouret-Keller modelljével,
amely ugyancsak Giles elméletéből indul ki, és szintén a befogadó (az azonosulási
aktus célzottjaként felfogott) közösséghez való igazodásnak tulajdonít központi jelentőséget. Az összekapcsolásnak kettős alapja van: (1) miként az identitásaktus, a stílus
alakítása is dinamikus folyamat (összhangban a szocolingvisztika ún. társas konstruktivista irányzatával, amely a stílust a társas valóság létrehozásának és alakításának dinamikus folyamataként értelmezi, l. Bartha–Hámori 2010: 299); (2) az identitásaktus
megvalósítása egyén és csoport interakciójában megy végbe, ahogyan a stílus belli
felfogása is dialogikus, interakcionális jellegű (l. Simon 2012: 31). Ez utóbbi kapcsán
meg kell említeni, hogy Bell stíluskoncepciója sikeresen ragadja meg nemcsak a stílus
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reaktív-visszacsatoló, hanem proaktív-kezdeményező aspektusát is, mégpedig a referenciatervezés (referee design) fogalmának bevonásával: ennek értelmében a megnyilatkozó nem csupán a jelenlévő, a megnyilatkozás tényleges címzettjének tekinthető
hallgatóságra, hanem egy jelen nem lévő, de mentálisan megkonstruált referenciacsoportra is tudja irányítani a tervezési folyamatot, ezáltal kezdeményezni tud azonosulási
aktust is (l. Bell 2001).
A belli modellre reflektáló, azt saját elméletének kiindulópontjaként kezelő
Coupland (2001, 2007) ugyancsak a stílus dinamikus folyamatként és interakcionális
minőségként történő értelmezését dolgozza ki, ám némileg eltérő hangsúlyokkal. Elméletében a stílus az én (self) mint társas-társadalmi személyiség (social persona) önmaga
és mások számára való megmutatkozásának elsődleges dimenziója. A nyelvi változatok, elsődlegesen a dialektusok Coupland modelljében olyan potencialitások, amelyek
konvencionalizált szociokulturális jelentéssel bírnak, és aktuálisan kidolgozhatók a
szituációban az én társas viszonyainak formálására. Következésképpen a stilisztikai
megformálás során az én maga számára megképezi, mások számára pedig hozzáférhetővé teszi, reprezentálja identitását.
Az itt röviden bemutatott stílusértelmezések legfőbb jelentősége, hogy identitás és
nyelvhasználat összefüggéseinek vizsgálatában új perspektívát nyitnak meg Le Page és
Tabouret-Keller elméletéhez képest. Míg az eredeti modellben az egyén közösséghez
tartozásának, csoporttal való azonosulásának aktusa a kódváltásnak, azaz a nyelvi rendszerek közötti választásnak, két rendszer aktuális keveredésének a magyarázatában vált
jelentőssé, addig a szociolingvisztika stíluselmélete beláthatóvá teszi, hogy az azonosulás kidolgozása egy nyelv megformáltságbeli variabilitása mentén is megtörténik.
Ugyan Le Page és Tabouert-Keller modellje is nyitott a társadalmon belüli komplex
változatosság figyelembe vételére, elsősorban mégis az etnikum kategóriája köré szerveződik, ezért a nyelvek közötti választás aktusát helyezi előtérbe. A szociolingvisztika
annak belátását segíti, hogy a közösség heterogenitása alapvetően plurális identitás tételezését teszi szükségessé, másként fogalmazva többféle azonosulási aktus (egymással is
összefüggésbe hozható) megvalósulására ad módot. Ebből következően egy nyelv használatának szociokulturális variabilitása, vagyis a stílus szociokulturális rétegzettsége
önmagában lehetőségként fogható fel a közösségen belüli csoportba tartozások konstruálására és nyelvi szimbolizálására, diffúznak tekinthető az így értelmezett heterogén
megformálási mód is (nemcsak két vagy több nyelv kevert használata). Ennek a variabilitásnak az átfogó leírását teszi lehetővé a kognitív nyelvészet stílusmodellje.

2.2. A kognitív stíluselmélet
A kognitív nyelvészet stílusértelmezése (Tolcsvai Nagy 2005) ugyancsak határozottan
eltávolodik a stílus hagyományos retorikai megközelítésétől, amennyiben a stílust nem
a forma járulékos tényezőjeként, hanem értelemtényezőként állítja a figyelem középpontjába: a megformálás a nyelvi szerkezetek fonológiai, szemantikai és sematikus
feldolgozása, műveleti működtetése, stílusról pedig akkor beszélünk, ha a megformálás
mintázata más mintázatokkal összevetve előtérbe kerül a befogadás folyamatában
(Tolcsvai Nagy 2005: 33). A stílus tehát előtérbe kerülő megformálásként közvetlen
kezdeményezője a szövegvilág mentális reprezentálásának, ezért a jelentésképzésben
funkcionál, nem járulékos tényező. Lényeges azonban, hogy a megformálás mint szemantikai jelenség önmagában még nem stílus, csupán annak lehetőségét adja meg: a
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stílus alapja a közös figyelem középpontjába helyezett entitás fogalmi konstruálásának
és nyelvi szimbolizálásának sokfélesége mint lehetőség, azaz stilisztikai potenciál. Ily
módon a stilisztikai jelenségnek mint előtérbe kerülő megformáltsági módnak három,
egymástól csak mesterségesen elválasztható aspektusa van.
A nyelvi szerkezet megformáltsága előtérbe kerülhet önmagában, a nyelvi
potencialitás kidolgozásaként. Ekkor a befogadói figyelem előterében a nyelvi szerkezet mint a világ konceptualizálásának lehetséges sematikus (a megnyilatkozásban szemantikailag specifikálódó) struktúrája, valamint a struktúrát kialakító és feldolgozó
művelet áll. Példaként említhető a folyamat finit igével vagy képzett főnévvel történő
kidolgozása mint lehetőség: az előbbi a folyamatot dinamikusságában, szekvenciális
letapogatással, az utóbbi körülhatárolt entitásként, összegző letapogatással teszi hozzáférhetővé (l. Langacker 2008: 82–83, 109–111).
A nyelvi szerkezet megformáltsága előtérbe kerülhet más, a kulturális közösségben
konvencionalizálódott megformáltsági módokkal való viszonyában, azaz a szociokulturális tényezők mentén. E tényezők a következők: magatartás (választékos – közömbös
– bizalmas – durva skála), helyzet (formális – közömbös – informális skála), érték (értéktelítő – közömbös – értékmegvonó skála), idő (archaikus – közömbös – neológ skála)
és hagyományozódó nyelvváltozatok (köznyelv, irodalmi nyelv, regionális nyelvváltozat, szaknyelvi változat stb.). A szociokulturális tényezők alapján leírhatóvá válik a
befogadó stílustulajdonítása a közösség társas-kulturális viszonyai előterében, a szociokulturális megismerés folyamataként. Példaként hozható fel nemcsak a különböző társas
érintkezési módok (pl. köszönés, üdvözlés) közösségileg és kulturálisan erősen jelölt
változatossága, hanem egy szövegvilág egyszerű és összetett jelenetei konceptuális
kidolgozásának fokozati eltérései is, vö. a Duna-hidakon való átkelésért kellene egyszeri
díjat kicsengetni1/ kifizetni/megtéríteni, ahol az egyes megformálási módok a bizalmas –
közömbös – választékos, illetve az informális – közömbös – formális skálán egyértelműen lokalizálhatók. Arra is szükséges rámutatni ennek kapcsán, hogy bár a hagyományozódó nyelvváltozatok tűnnek elsőre a csoporthoz tartozás legmarkánsabb jelölőiként,
azok maguk is összetett kategóriák, amelyek a többi szociokulturális tényezővel való
jellemző együttállásaik révén jelölnek társas-kulturális viszonyokat, következésképpen
az identitásaktus megvalósítása bármely tényező mentén vizsgálható.
A nyelvi szerkezetek megformáltsága előtérbe kerülhet végül a szöveg más
megformáltsági jelenségeivel összefüggésben, ekkor a szöveg stílusstruktúrája válik
vizsgálhatóvá. A stílusstruktúra nem egyszerűen az egyes stílusattribúciók összege,
hanem az azokból előálló, előtér-háttér elrendezésbe szerveződő, műveleti aspektussal
is rendelkező emergens szerkezet. Ez a szerkezet lehet homogén és heterogén, a stílusminősítések egymáshoz való viszonya alapján.
Az eddigiek összegzéseképpen a következők állapíthatók meg. A dinamikus, aktív
(re)konstruáló műveletként értelmezett, a társas cselekvések interakcionális közegében
kibontakozó identitásaktus vizsgálható a nyelvi szerkezetek megformáltságának dimenziójában, szociokulturális keretalkotási folyamatként. A kiindulópont a szolidaritás
– elutasítás viselkedési skálája. A szolidaritás a megnyilatkozó által kezdeményezett
világmodell jóváhagyásaként értelmezhető, amely a csoporthoz való tartozást egyértelműsíti, a csoport kovencióinak megvalósításával, azaz nyelvi normáinak fókuszba
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helyeződésével jár, ez pedig egy irányba mutató stílustulajdonításokat és homogén
stílusstruktúrát eredményez. A skála másik végpontján a megnyilatkozó által javaslatba
hozott világmodellt nem osztja meg a befogadói közösség, ez a modell módosítását
kezdeményezi, a kezdetben fókuszált nyelvhasználat megváltoztatásával, diffúz nyelvi
viselkedéssel jár, és heteorgén stílusstruktúrát eredményez. Ezek azonban tiszta típusok, a tényleges nyelvi tevékenység során összetettebb és dinamikusabb folyamat megy
végbe: a megnyilatkozó korábbi szociokilturális megismerési tapasztalatai alapján,
illetve referenciacsoportra irányulva tervezi meg (nem szükségszerűen tudatos reflexióval kísérve) megnyilatkozása megformálását, ezzel javaslatba hoz egy identitásaktust,
kezdeményezi a csoporthoz való tartozását, illetve az arról való egyezkedést; másfelől
az egyes lokális identitásaktusok maguk is diszkurzív viszonyba kerülnek egymással,
amely egyfelől a heterogén stílusstruktúra összetettebbé válását eredményezi, másfelől
felismerhetővé teszi, hogy általános érvényű identitás rendre különböző lokális aktusok
diszkurzív viszonyában konstruálható meg.

3. A nemzeti identitás stilisztikai konstruálása – esettanulmány
A továbbiakban egy ilyen általános érvényű azonosulás, a nemzethez való tartozás
identitásaktusait vizsgálom lokális és globális szinten Kányádi esszéjében. Azt próbálom meg bemutatni, hogy milyen keretalkotási mintázatok különíthetők el a szöveg
stilisztikai megformáltságát tekintve, és ezek miként kerülnek interakcióba egymással.
Az elemzés előfeltevése, egyben legfőbb hipotézise, hogy a magyarsággal való azonosulás csak összetett szerkezetben, erősen diffúz nyelvhasználat révén bontakozhat ki,
így az igazán érdekes jelenség a keretek egymásba épülése egy heterogén stílusstruktúrában.
Le Page és Tabouret-Keller (1985: 182) idézett modelljében az következő tényezőket jelöli meg az identitásaktus korlátozóiként:
• a csoport azonosíthatóságának mértéke;
• a csoporthoz való hozzáférhetőség mértéke, valamint hogy milyen mértékben vagyunk képesek elemezni a csoport viselkedését;
• a csoporthoz való tartozás motiváltságának ereje, illetve a csoportból érkező visszacsatolás jellege (elfogadó vagy elutasító);
• milyen mértékben képes az egyén megváltoztatni saját viselkedését.
Ezen tényezők alapján a következő identitáskeretek azonosíthatók Kányádi szövegében:
1. A kisebbségi helyzetben lévő magyar nyelvközösség – a vernakuláris közösség, amely Kányádi esetében a székely nyelvközösség, ám a szövegben
ez fokozatosan tágul a szórványmagyar nyelvközösség általános kategóriájává.
2. A történelem által konstituált nemzet közössége.
3. A mai magyar társadalom mint kulturális és nyelvi közösség.
A kategóriák jellemezhetők az identitásaktust korlátozó tényezők alapján. Az első
keret az elődleges Kányádi számára, mert a vernakuláris közösség a legjobban azonosítható a megnyilatkozó számára, a legnagyobb a csoporthoz való hozzáférhetőség és a
viselkedés azonosításának mértéke, a legerősebb a csoporthoz való tartozás motiváltsága, a csoport visszacsatolása szolidáris jellegű, és a legkevésbé szükséges a megnyilatkozónak megváltoztatnia a viselkedését, tehát a vernakuláris nyelvváltozat tekinthető
leginkább fókuszált nyelvváltozatnak. A másik két keret a tényezők mentén eltérő,
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fokozati csökkenéssel jellemezhető megítélést mutat: a második keret esetén a csoport
azonosíthatóságának mértéke valamivel csökken, a hozzáférhetőség és az elemzés
mértéke nemcsak csökken, de meg is változik, ezért a motiváltság is alacsonyabb, és a
visszacsatolás sem egyértelmű; a harmadik keretnél az azonosíthatóság mértéke csökken, a hozzáférhetőség nem csökken, de ugyancsak megváltozik, és bár a csoporthoz
tartozás motiváltsága magas, ez a megnyilatkozótól saját viselkedése erőteljes megváltoztatását várja el. Éppen e három keret eltérő jellege miatt mutatkozik meg szembetűnően a nemzeti identitás mint a keretek egymásba épülése, diszkurzív interakciója.
A tanulmány az alábbiakban példák alapján mutat be olyan stilisztikai jelenségeket,
amelyek a keretalkotási műveletekben játszanak szerepet. Fontos megjegyezni, hogy a
bemutatás korántsem teljes (és nem is célja a kimerítő leírás), továbbá, hogy a stílustulajdonítások e tanulmány szerzőjének intuícióján alapulnak, tágabb közösségi érvényességük vizsgálata további empirikus adatgyűjtési módszerek bevonását teszi szükségessé. Mindazonáltal a stilisztikai mintázatok jellemzése a nemzeti identitás megképzésére vonatkozóan megfelelő alapként szolgál egy általánosabb érvényű elemzéshez.

3.1. A vernakuláris közösség
Tekintsük a következő szövegrészleteket:
(1) Tőlünk harmadik szomszédban állt valamikor az a híres tölgyfa, amelyiknek terebélye alatt egy hatökrös szekér meg tudott fordulni, és alatta pihent meg Rákóczi fejedelem Marosvásárhelyre tartóban, ahol – amint tudjuk – fejedelemmé választották.
(2) Nem messze van tőle Királykitelaka, mellette Mészárszék, és közeliben
van Lajos kútja […]. Az alsó határban jókat ihattunk Erzsébetkútjából […].

Mindkét szövegrészletben előtérbe kerülnek azok a nyelvi szerkezetek, amelyek a
magyar nyelvhasználat regionális variabilitásán keresztül teszik hozzáférhetővé a szövegvilágot. Ezen a ponton ismételten szükséges kifejtetté tenni azt az előfeltevést,
amely szerint a stílus nem másodlagos dísz, hanem az értelemképzésben funkcionáló, a
szövegvilág mentális reprezentálását alakító verbális tényező. Ennek két aspektusa
válik lényegessé a példák kapcsán. A befogadó/konceptualizáló a nyelvi szituációt
egyfelől úgy dolgozza fel, hogy a megnyilatkozót (aki figyelmét egy entitásra/jelenetre
irányítja) a magyar nyelvet használó közösségen belül valamely regionális kisközösség
tagjaként azonosítja. Ez az azonosítás természetesen következik abból, ahogyan a
megnyilatkozó megformálja a megnyilatkozást, hiszen más konvencionális, a magyar
nyelvközösségen belül semleges minősítésű megformáltsági módokkal is élhetne (például három házzal arrébb, lombja, Marosvásárhely felé, közelében, a falu szélén).
Lényeges, hogy a regionális hovatartozás pontos meghatározása nem szükséges a regionális identitás aktusának interszubjektív végrehajtásához, elegendő a szerkezetek
általában vett dialektus jellegét felismerni. (A Marosvásárhely helységnév mindenesetre orientálja a befogadót az erdélyi magyar nyelvhasználat felé.) A közeliben alak például feltehetően csak mérsékelten nyelvjárási minősítésű, tehát nem annyira valamely
konkrét területi nyelvváltozatról való tudásunkat aktiválja, hanem általában a falusi
kisközösség nyelvhasználatának tapasztalatai alapján tulajdoníthatunk a szerkezetnek
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enyhén archaikus, enyhén regionális nyelvváltozati jelleget, akárcsak a határ kifejezés
használatának a települést övező külterület megjelölésére.
A példákban kiemelt szerkezetek stílusbeli minősítése hatással van másfelől a referenciális jelenet fogalmi feldolgozására. A tulajdonnevek (Rákóczi fejedelem, Lajos
mint Anjou (Nagy) Lajos király, Erzsébet mint Árpádházi Szent Erzsébet) a magyar
történelem ismert alakjait jelölik, ugyanakkor a nyelvi szerkezetek nem pusztán hozzáférhetővé teszik őket, hanem a megnyilatkozót körülvevő személyes térben, a gyermekkor otthonos környezetében helyezik el. II. Rákóczi Ferenc a szövegben a már
megkonstruált tölgyfából mint referenciapontból kiindulva konceptualizálható (az alatta Ø+inflexiós anafora alapján), a Lajos és Erzsébet személynevek pedig maguk funkcionálnak referenciapontként egy-egy birtokos szerkezetben (a referenciapontszerkezetről l. Langacker 2008: 83–85), következésképpen nem a történelmi személyiséget, hanem a hozzá kapcsolódó topográfiai entitást helyezi a megnyilatkozó a figyelem előterébe (l. a tölgyfa esetében is: A fát pedig természetesen Rákóczi cserefájának
vagy tölgyfájának hívták). A történelem tehát rendre a gyermekkori környezet entitásaira referáló összetett nyelvi szimbólumok révén válik hozzáférhetővé, olyan szerkezetekben, amelyek szubjektivizált konstruálást (l. Langacker 2008: 535–539) kezdeményeznek. A megnyilatkozás ezáltal eltávolodik a történelem konvencionális, normatívnak tekinthető objektivizált konstruálásától, és egyezkedést kezdeményez arról, hogy
milyen státusa van a közösség történelmének abban a fogalmi struktúrában, amelyet a
közösséghez tartozó egyén a közösségről kialakít. A megnyilatkozó olyan konceptualizációt hoz javaslatba, amelyben a történelem alakjai és eseményei a személyes, otthonos környezetben is megjelennek, a szövegvilágban tehát elmosódik a határ a gyermekkor múltja és a közösség múltja között.
A regionális változatnak minősített szerkezetek tehát nem csupán a megnyilatkozó
közösségi hovatartozásáról adnak információt, hanem arról a világmodellről is (alkalmazva Le Page–Tabouret-Keller terminusát), amelyet a megnyilatkozó az őt körülvevő
társas és kulturális környezetről kialakított. Úgy is fogalmazhatunk, hogy nemcsak azt
a csoportot jelölik ki, amellyel a megnyilatkozó azonosulni kíván, hanem azt a nézőpontot is, amelyből a csoport tagjaként a világot megismeri. Az erdélyi magyar nyelvközösség az a csoport, amely a megnyilatkozó korai szociolizációs közege, ezért alkalmazom a vernakuláris közösség terminust, rámutatva egyben arra, hogy ennek a
közösségnek a nézőpontja az, amely a legkönnyebben hozzáférhető és alkalmazható a
megnyilatkozó számára a megismerési folyamatokban, miként ezt a történelem
„regionalizálása” mutatja.

3.2. A történelem által konstituált nemzet közössége
Amint látjuk, Kányádi számára a magyarsággal való azonosulás kidolgozásának folyamatában a vernakuláris közösségbe tartozás aktusa tekinthető meghatározónak. Ez
magyarázható az identitásaktust korlátozó tényezők felől. Mindazonáltal a nemzeti
identitás megképzése nem a vernakuláris közösség nézőpontjának kizárólagos, mindent
magába foglaló működtetésével történik, más keretalkotási folyamatok is megfigyelhetők a stilisztikai mintázatokat vizsgálva.
A következő példák a magyarságnak mint a történelem által konstituált nemzetnek a
fogalmi konstruálását kezdeményezik.
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(3) A már említett dűlőnevek az öregebbrendűek emlékezete szerint arról
tanúskodtak, hogy Nagy Lajos királyunk egyik külhoni hadakozására készülve itt táborozott Királykitelakán.
(4) Minden bizonnyal a más vidékről való korombéli, legyen az dunántúli,
nyírségi, mindenki a maga szülőföldje képére és „hasonlatosságára” szabta a magyar vagy éppen az egyetemes történelmet. Abbéli hitemben, hogy
mi – mármint a székelyek – Attila király leszármazottai vagyunk, még felnőtt
koromban sem tudott a tudomány megingatni.

A szövegrészletekben a kiemelt kifejezések, összetett szerkezetek archaizáló nyelvhasználatnak minősülnek (l. Simon megjelenőben) e tanulmány szerzője számára, aminek következtében a közösség történeti múltja, illetve az azt közvetítő nyelv kerül a
figyelem előterébe. Az archaizálás tehát nem helyezi vissza a megnyilatkozót a múltba,
hanem stilisztikai potencialitásként módot ad arra, hogy a megnyilatkozó verbálisan
szimbolizálja: a közösséget, amellyel azonosulni kíván, annak múltján keresztül észleli
és reprezentálja. A magyarsággal mint történeti nemzettel való azonosulás aktusának
keretévé ily módon a kollektív múlt válik.
A vernakuláris közösség nézőpontja azonban érvényesül az archaizálás során is,
miként ezt a (4) példa objektivizáltan is kifejtetté teszi, ráirányítva a figyelmet arra,
hogy a történeti múlt mint identitástényező a megnyilatkozásban a vernakuláris nyelvhasználat közegében rekontextualizálódik, ezáltal új, emergens identitásmintázat konstruálódik meg, amelyben a közösség története a regionálisan meghatározható kisközösség nézőpontjából kerül (re)konstruálásra. A hagyomány dinamikus alakítása nagyon
szemléletes a (4) példa intertextualitását tekintve: a bibliai szöveghagyomány (vö. a
Károli-Bibliában 1Móz 1, 26: „a mi képünkre és hasonlatosságunkra”) a keresztény
emberiséghez mint csoporthoz való tartozás aktusát szimbolizálja, miközben a teremtés
céljává a szűkebb (magyar) vagy tágabb (egyetemes) közösség történelme válik, teremtőként pedig a – regionális hovatartozása által meghatározott – magyar nyelvhasználó
jelenik meg. Ezt mutatja az eredeti szöveg kontextualizálása: a többes szám első személyű helyett egyes szám harmadik személyű alany, az, hogy a hasonlóság alapja nem
a teremtést megvalósító, hanem annak szülőföldje, valamint hogy az idézőjelekkel a
teljes intertextusnak csak egy részét emeli ki a megnyilatkozó, jelezve az eredeti megformáltság részleges megőrzést. Megállapítható, hogy a nemzethez mint a történelem
által konstituált közösséghez tartozás nem a hagyomány passzív megidézésével, hanem
aktív újraalkotásával valósul meg.

3.3. A mai magyar társadalom mint kulturális és nyelvi közösség
A harmadik csoport, amellyel a vizsgált szöveg megnyilatkozója aktív azonosulást
kezdeményez, a mai magyar nyelvközösség. Az alábbi példák ennek az identitásaktusnak a nyelvi szimbolizálását mutatják.
(5) Ezért mondtam, hogy tulajdonképpen igazában a honfoglalás folyamata
akkor kezdődött, amikor István apja, Géza úgy látta jónak, hogy föl kell
vennünk a hitet. Akkoriban nagyon rossz hírünk volt, rossz volt a sajtónk, ahogy ma mondanánk. Olyasmiket írtak rólunk, mint például a
nagy Bíborbanszületett, hogy megbízhatatlanok vagyunk, akiknek a szavát
nem lehet elhinni.
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(6) A szervezettség olyan fokán kellett hogy álljunk, s ez a törzsi szervezettségnek köszönhetően meg is volt, hogy egy évszázad alatt, ahogy ma mondanánk, be tudtunk illeszkedni Európába.
(7) Az informatikai robbanás, a világ jelenlegi stádiuma nagy válaszút elé
állít minden népet, így a miénket is. Új hazát kell teremtenünk. Újra Illyés
Gyulát idézve, hazát a magasban. Minden szellemi javainkkal föl kell
hurcolkodnunk a világhálóra ahhoz, hogy megmaradhassunk, hogy mindenki, aki magyar, s kíváncsi saját magára, fölszabadultan póklászhasson a
hálón. De ezt a hálót a lehető legjobb magyarsággal kell szőni-fonni. Minden
globalizációs, EU-komfortos igyekezetünk ellenére is magyar hálónak kell
lennie.

A példák részletezését célszerű az identitásra kidolgozott nyelvtudományi modell
mentén kezdeni. Az azonosság aktusát korlátozó tényezők alapján ugyanis a következőképpen jellemezhető a mai magyar nyelvhasználók közössége. A csoport körülhatárolása, azonosíthatósága az előző közösségekhez képest alacsonyabb fokú, ugyanis
nincs olyan kiemelt jellemző – mint a regionális összetartozás vagy a közös történeti
múlt –, amely egyértelműen egy közösségbe szervezné a tagokat; pusztán a nagyjából
egyforma kulturális tapasztalatok tekinthetők összetartó tényezőnek. Következésképpen a csoport elsősorban az e tapasztalatok társas megosztását lehetővé tévő nyelvhasználati mintázatokon keresztül válik hozzáférhetővé a megnyilatkozó és a befogadók számára is. Érdemes felfigyelni rá, hogy a megnyilatkozó felhívja a figyelmet a
mai magyar közösség verbális alapon történő körülhatárolására: a közösséget a közös
kulturális ismereteken túl az azokat interszubjektív módon megoszthatóvá tévő
nyelv szervezi. Jól mutatja mindezt, hogy a megformáltságban előtérbe kerülnek azok
a kifejezések, amelyek a megnyilatkozó perspektívájából neologizmusoknak, vagy
legalábbis napjainkban konvencionalizálódó szerkezeteknek minősíthetők: informatikai
robbanás, világhálóra, globalizációs, EU-komfortos.
A mai magyar kulturális közösség nyelvi megalapozottságának másik jelölője a
megformálásra történő tudatos reflektálás, illetve e reflexiók kifejtetté tétele. Az ahogy
ma mondanánk szerkezet a metapragmatikai tudatosság jelölője (l. Tátrai 2011: 119–
125), hiszen nyelvileg hozzáférhetővé teszi a megnyilatkozó reflexív viszonyulását saját
nyelvi tevékenységéhez, az alkalmazott nyelvi szerkezettel összefüggő szociokulturális
konvenciókhoz. Ugyanakkor mivel a reflexió műveletében előtérbe kerül a nyelvi szerkezet megformáltságának módja, a stilisztikai variabilitásra, azaz a megformálás folyamatára irányítva a közös figyelmet, ezért helyénvalónak tűnik a metapragmatikai tudatosság specifikus folyamataként a metastilisztikai tudatosság explicit jelöléséről beszélni az (5)–(6) példák kapcsán. Ezekkel a szerkezetekkel a megnyilatkozó ugyanis
nem a nyelvi szimbólumok alkalmazásba vételére reflektál általánosságban, nem is az
azokhoz kapcsolódó mentális műveletekre, hanem a referenciális jelenet nyelvi
szimbolizációjának variabilitására mint potencialitásra. Lényeges, hogy a
metastilisztikai tudatosság esetén a kognitív folyamatok helyett a szociokulturális konvenciók kerülnek inkább előtérbe, és a figyelem középpontjába kerül az összehasonlítás
művelete. Nem véletlen, hogy az efféle tudatosság kifejtett jelzése maga is hasonlító
szerkezet ([mint] ahogy ma mondanánk); arra reflektál vele a megnyilatkozó, hogy az
adott konceptualizáció nyelvi szimbolizálásának számos módja lehetséges, amelyek a
nyelvi tevékenység szociokulturális közegében különféle stílustulajdonításokra (ezáltal a
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társas-kulturális viszonyrendszer alakításának és reprezentálásának különféle módjaira)
adnak módot, és a megnyilatkozó tudatosan választ ezek közül egyet.
A metastilisztikai tudatossággal összefüggésben érdemes arra is felfigyelni, hogy a
vizsgált szövegben a mai magyar nyelvhasználatot egyértelmű metastilisztikai jelzések
övezik, míg az archaizáló nyelvhasználatot nem. A bibliai intertextus kapcsán megfigyelhető volt az idézés tevékenységének (l. Csontos–Tátrai 2008, Tátrai–Csontos 2009,
Tátrai 2011: 153–170, Csontos 2012) csak részlegesen jelöltté tétele, azaz a megnyilatkozó részben a befogadóra bízta az idéző tevékenység felismerését és az intertextualitás mint jelentéspotenciál kiaknázását. Az ilyen és ehhez hasonló szöveghelyeknél2 a
metapragmatikai tudatosság is csak részlegesen válik jelöltté, metastilisztikai tudatosságról pedig legfeljebb implicit minőségben beszélhetünk. Igaz ez azokban az esetekben is, amikor az idézés kifejtett (mint a (7) példában Illyés kapcsán), a megformáltságban rejlő potencialitás szociokulturális vonatkozásaira és az előtérbe helyezés hátterét képező más megformáltsági módokra ugyanis nem irányítja rá a figyelmet a megnyilatkozó. Másként fogalmazva, produktívnak tűnik megkülönböztetni a jelentésképzés tudatosságán belül a nyelvi tevékenységre irányuló pragmatikai és metapragmatikai
reflexiókat a metastilisztikai jelzésektől: míg az előbbiek a társas megismerő folyamatokra (a résztvevőkre, valamint azok mentális tevékenységére) és az e folyamatokkal
összefüggő nyelvi műveletekre irányítják a figyelmet, addig az utóbbiak a nyelvi szerkezetek megformálására mint a nyelvi tevékenység részfolyamatára reflektálnak, nem
annyira a megnyilatkozót és a befogadót, mint inkább a megnyilatkozást, illetve a
megnyilatkozás aktusát állítva a figyelem középpontjába.
A mai magyar nyelvhasználat nyelvi kliséinek, konvencionalizálódott
megformáltsági mintázatainak alkalmazásba vételére az archaizáló nyelvhasználathoz
képest a megnyilatkozó határozottan ráirányítja a figyelmet. Ezt magyarázhatja egyfelől, hogy a mai magyar nyelvközösség mint az identitásaktus célja, csak nyelvi tapasztalatok alapján határolható körül; másfelől feltételezhető, hogy a megnyilatkozó kevésbé motivált a közösséggel történő azonosulásra, így a közösségre jellemző nyelvhasználattal kialakított reflexív viszony verbális jelölése egyben a közösségtől való interperszonális távolodás gesztusaként is értelmezhető. Ez utóbbi azért is tűnik releváns
magyarázatnak, mert miközben a többes szám első személy használata (mondanánk) a
megnyilatkozót egy tágabb közösség tagjaként teszi hozzáférhetővé, a közösségre jellemző nyelvhasználati mód jelöltté tétele egyben azt is jelöli, hogy a megnyilatkozó
nem a saját, hanem a közösség nézőpontját érvényesíti, méghozzá reflexíven. Ezáltal a
saját nézőpontjától való eltávolodásra is ráirányítja a figyelmet, vagy legalábbis a saját
és a közösségi nézőpont megkülönböztetésére.
A mai magyar nyelvhasználat konvencionális szerkezeteinek bevonása a megformálás folyamatába, következésképpen az identitás rekontextualizálásának műveletébe nem
csupán a megnyilatkozó és a mai magyar nyelvhasználó közösség interperszonális viszonyára enged következtetni. Mivel a nyelvi megformálás nem választható el a referenciális jelenet interszubjektív feldolgozásának folyamatától, az (5)–(7) példákban
kiemelt szerkezetek a megfigyelt jelenet megértésében is közreműködnek, sajátos fogalmi reprezentációt kezdeményezve. A megnyilatkozó a megformálás dimenziójában
ugyanis nem pusztán a közösséget teszi felismerhetővé, hanem azt a „világmodellt”,
2

L. például: Voltak, akik tudni vélték, hogy Toldi Miklós is járt a vidékünkön. (Miklósnak akkora sok
máj adatott vala.)
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konceptualizációt is, amelyet a közösséggel kapcsolatban relevánsnak tart. Ezzel kapcsolatban arra érdemes felfigyelni, hogy míg az archaizáló nyelvhasználat a magatartás
mentén a választékos altartomány, a helyzet mentén a formális altartomány, valamint az
érték dimenziójában az értéktelítő altartomány felé való elmozdulást kezdeményez,
addig a napjainkra jellemző nyelvhasználat a bizalmas, az informális és az értékmegvonó altartomány felé mozdítja el a stílustulajdonítást. Az (5) példában az István apja,
Géza szerkezet például Géza fejedelmet nem honfoglalás utáni korszak kiemelkedő
történelmi alakjaként, hanem egy rokoni kapcsolat tagjaként profilálja, a választott kiindulópont tehát a rokonság viszonyrendszere, amely minden befogadó számára közvetlenül megtapasztalható. Ez a megoldás a magyar történelem személyeit közelebb hozza a
konceptualizálóhoz, ezzel mozdítva el a nyelvi tevékenység szituációját az informális,
bizalmas irányba. Megfigyelhető ez a közelítés a már vizsgált szerkezetek kapcsán is: az
(5) és a (6) példában a honfoglalás korabeli források napjaink publicisztikájának mintájára kerülnek kidolgozásra, a korszak európai politikai viszonyai pedig a kétezres évek
nemzetközi kapcsolatrendszere mentén értelmezhetők. A megfigyelt folyamatok a következő módon összegezhetők: miközben a megnyilatkozó reflexív viszonyt alakít ki (és
tesz hozzáférhetővé) a mai magyar nyelvhasználattal, a napjaink magyar nyelvközösségével történő azonosulás maga után vonja a történelem jelenből kiinduló újrakonstruálását, rekontextualizálását. Mindez a magyar identitás dinamikus formálásának
interakcionális jellegét mutatja.

4 Az identitásaktusok interakciója – következtetések
Az előzőekben megkíséreltem bemutatni, milyen keretalkotási folyamatok mentén
szerveződik a vizsgált szövegben a magyarsághoz mint közösséghez tartozás. Az elemzés során alkalmazott módszer lényege, hogy a stílustulajdonítás szociokulturális tényezői alapján elkülöníthető megformáltsági mintázatokat (címkeszerűen: regionális
nyelvváltozat, archaizálás, napjaink nyelvhasználata) azokkal a csoportokkal összefüggésben vizsgáltam, amelyekkel a megnyilatkozó azonosulni kíván (vernakuláris mikroközösség, történelmi közösség, napjaink nyelvközössége). A három mintázat és csoport
megkülönböztetése indokoltnak tűnik, merev elválasztásuk azonban nem, mint ahogyan a vizsgált nyelvi szerkezetek sem tükrözik az identitásaktusokat, hanem kezdeményezik azok feldolgozását, ezen keresztül a megnyilatkozó identitásának fogalmi
reprezentálását. A nyelvi szerkezetek alkalmazásba vétele önmagában emergens folyamat (Ladányi–Tolcsvai Nagy 2008: 30), így a létrejövő, interszubjektíven konstruált
jelentés is emergens jellegű; mivel pedig az identitás nem függetleníthető a társas megismerésként értelmezett nyelvi tevékenységtől, a verbális interakció felől szemlélve
ugyanúgy az interszubjektív konstruálás eredményeként előálló jelentés, mint a világról való tudás más részei.
A nyelvileg megképzett identitás emergens jellegét Coupland (2007: 114) a hangadás (voicing) fogalmával ragadja meg, amely arra vonatkozik, ahogyan a megnyilatkozó reprezentálja, illetve sejteti az adott megnyilatkozás vagy nyelvhasználati mód
birtoklását. A hangadás egyértelmű esetei az idézés, evokálás, valamint az imitáció és a
paródia, amelyek a saját és az idegen megnyilatkozás, nyelvhasználat skaláris megkülönböztetésén alapulnak. Lényeges azonban, hogy a hangadás nem kizárólag idézési
tevékenység esetén értelmezhető. Csaknem minden indentitásaktust kísérnek hangadási
műveletek: még a semmilyen másik hang bevonását nem feltételező hétköznapi nyelv120

használat is tekinthető hangadásnak, saját hangunk megszólaltatásának. A fogalom
értelmezésének legfontosabb előfeltevése, hogy a nyelvhasználók rendelkeznek bizonyos fokú metanyelvi tudatossággal, amely módot ad arra, hogy a stílushasználat
(styling) révén reprezentálják egy közösséghez való tartozásukat, vagy éppen annak
elutasítását.
Kányádi esszéjében a hangadás különböző megvalósulásai egymás mellett mutatkoznak, ahogyan azt az alábbi példák is mutatjá:
(8) A honfoglalók aztán hódító útra mentek, a férfiak akkor nem mehettek
gyesre, se gyedre. Mégse lett, Illyés szavával élve, az új anyák méhe temető. Erre a mostani magyar nyelv a legfőbb bizonyíték.
(9) S akkor egy szerzetesnek – vagy lehet, hogy többen voltak, Páduában,
Rómában tanultak, vagy éppen itt, Szent Márton hegyén – ilyesmi járhatta
meg az eszét, mondjuk, egy temetési szertartáson. Az Úristennek – meg is
csúszhatott a nyelve: az új istennek – sem lehet tetsző, hogy a megyeri halott
lelkét olyan nyelven ajánljuk az egek irgalmába, melyet a végtisztességtevők, a hozzátartozók nem értenek.

Napjaink nyelvhasználata (gyesre, gyedre megy), pontos idézés és imitálás (régies
nyelvhasználat: tetsző, megyeri, egek irgalmába, végtisztességtevők), valamint az informális helyzetre jellemző hétköznapi nyelvhasználat (mondjuk) egyaránt megfigyelhetők. Az identitás megképzése voltaképpen egy komplex hangadási művelet, amely az
egyes megidézett megnyilatkozásokat, nyelvhasználati módokat interakcióba hozza és
egymáshoz igazítja, vagy éppen ráirányítja a figyelmet különbözőségükre. A megnyilatkozó tehát azáltal kezdeményez egyezkedést a nemzeti azonosságról, hogy a megformáltság dimenziójában, illetve kifejtett metastilisztikai jelzésekkel reflektál a nyelvhasználat identitásképző potenciáljára. Ezért tekinthető a stílus kiemelkedő jelentőségűnek az identitás aktusa szempontjából: nem egyszerűen a nyelvi szimbólumok alkalmazásba vételén, hanem bizonyos megformáltságban történő alkalmazásba vételén
keresztül válik lehetővé a közösséghez tartozás kialakítása és hozzáférhetővé tétele.
A vizsgált szöveg nemcsak a metanyelvi reflexiók szintjén tematizálja a nemzeti
identitás nyelvi természetét: „A nemzet célja tehát – írja Kányádi – az lehet, hogy az
Isten csak számára kiválasztott nyelvét az emberiség legvégső határáig továbbvigye,
gyarapítsa mindannyiónk örömére, és tegyük hozzá, Isten nagyobb dicsőségére.” Mind
az elemzett esszé, mind az elemzés általános tanulsága tehát, hogy a nemzeti közösség
és a nyelv elválaszthatatlan kulturális produktumok, összetartozásuk nem pusztán a
kutató funkcionális nyelvelméleti perspektívájából, hanem az emberi megismerés társas-kulturális-nyelvi természetéből következik.
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Identitásképzési tendenciák franciaországi
magyarok körében
SZABÓ T. ANNAMÁRIA
Ez a dolgozat a magyar–francia kétnyelvűség tárgyában végzett szociolingvisztikai
vizsgálatok néhány aspektusát kívánja bemutatni. Az anyaggyűjtést 2006 és 2010 között magam végeztem Franciaországban, Párizsban és környékén, az Île-de-France-on
élő első és másodgenerációs magyarok körében: összesen 32 családdal készült felmérés. Ebben az előadásban elsősorban arra keressük a választ, hogy mennyire jelentős
identitásmeghatározó a magyar nyelv a párizsi magyar–francia kétnyelvű beszélők
körében. A kulturális hagyományok, a kulturális kötődés a nemzeti identitás részét
képezi, s olyan eset is van, amikor csak ezen (nyelvi és kulturális) dimenzió mentén
érhető tetten a nemzeti, kultúrnemzeti identitás (Gereben 1999, Gereben 2005 és
Zelliger 2012). A nemzeti identitás kérdésének különös jelentősége van kisebbségi
helyzetben. Az általam vizsgált, Párizsban élő magyar családok estében a többségi
(francia) és a kisebbségi (magyar) csoporthoz való tartozás igénye egyszerre van jelen.
Igaz rájuk Fasold kétnyelvű közösségekkel kapcsolatos azon megállapítása, miszerint
mindenkor az adott helyzet szabja meg, hogy a többséghez vagy a kisebbséghez való
tartozás tudata erősebb-e náluk, hogy mely kategória válik éppen fontossá (Bartha
1999: 63). A többségi, domináns helyzetben lévő (francia egynyelvű) közösség tudatos
identitásalakító tevékenysége mellett, a vizsgált kisebbségi (magyar) egyéni és közösségi identitásképzés olyan közegben folyik, melyben az asszimilációs tendenciák egyértelmű jelei mutathatók ki. Jellemző a kisebbségi közösségi érdekképviselet teljes
hiánya. Az emigráns közösségeknek, a többségi állam által megtűrt, kis számú intézmény megléte csak korlátozott közösségi nyelvhasználati színteret biztosít, így a
nyelvhasználat egyetlen állandó színtereként a család jöhet szóba. Ez az állapot az
emigráns nyelvi modellben, a Gonzo–Saltarelli-modellben, felvázolt nyelvi asszimiláció felé mutat. (Bartha 1995: 37–47). Az első nemzedékben bekövetkezett nyelvvesztés, a második nemzedék hiányos nyelvelsajátításához, illetve a harmadik nemzedék
teljes nyelvváltásához vezethet. Mivel emigráns nyelvi kisebbségben szinte kizárólag a
családi szocializációra hárul a nyelv- és kultúramegőrző szerep (Hamers&Blanc 1989:
115), ennek részletes vizsgálata kiemelt jelentőséggel bír.1 Jelen dolgozat legfontosabb
célkitűzésének tehát annak bemutatását jelölhetjük meg, hogy mennyire van jelen a
magyar nyelv a szabadidős és kulturális tevékenységek során a másodgenerációs magyar–francia kétnyelvű beszélők életében. Hogyan segítik elő, mivel motiválják a magyar szülők gyermekük magyar nyelvi szocializációját? Milyen, a nyelvhez (is) kapcsolódó vagy szorosan nem kapcsolódó tevékenységeken keresztül érzik fenntarthatónak, továbbadhatónak a magyar identitást, azaz milyen szerepe van a nyelvnek az identitás megőrzésében? Milyen kölcsönhatásban áll egymással a vizsgált családokban a
kultúra, a nyelv és az identitás?

1

A családon belüli nyelvhasználatot – terjedelmi okokból – ebben a dolgozatban nem elemzem, az
eredmények angol nyelvű összefoglalása másutt olvasható (Szabó T. 2012b).
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1. A kutatásról
A franciaországi magyarok nyelvi helyzetérő ezidáig nem készült átfogó szociolingvisztikai kutatás, annak ellenére, hogy Nyugat–Európában – Németország után – itt élnek a
legnagyobb számban magyarok: becslések szerint 30–45 ezer fő (Kovács 1999: 49). Az
egyetlen olyan vizsgálat, amely a franciaországi magyarok nyelvhasználatával kapcsolatos Jean Gergely 1960-as években végzett fonetikai munkája volt (Gergely 1968).
Az anyaggyűjtés gerincét a 75 kérdésből álló nyelvhasználati kérdőív adja, melyet
irányított beszélgetések formájában kérdeztem ki 32 családban: az interjúkban 32 szülő, 16 másodgenerációs felnőtt adatközlő és 14 gyermek vett részt. (Az egyedülálló
idős adatközlők – 5 fő – válaszait ebben a dolgozatban nem elemzem, mivel vizsgálatunk fő tárgya a szülők identitásalakító szerepe.) Ezt egészítik ki további vizsgálatok,
hiszen a kutatás fő célja, minél gazdagabb módszertani repertoárral dolgozva (nyelvhasználati interjú, félig strukturált beszélgetés, részt vevő megfigyelés stb.), minél
árnyaltabb képet kapni az Île-de-France-on élő magyarok nyelvi helyzetéről. Továbbá
szociolingvisztikai alapról indulva, egyéb tudományterületek módszertanát is felhasználva névtani, szociológiai stb. jellegű kutatásokat is elvégezni. Labov (1972) és Bell
(1976) szociolingvisztikai kutatásokra kidolgozott alapelvei, valamint Grosjean szituációs kontinuuma (Bartha 1999: 112) adta elméleti keretek köré az adott kutatás szempontjából releváns további alaphipotézisek kerültek kidolgozásra.
A dolgozat alaphipotézisei: 1. A magyar nyelv a másodgenerációs adatközlők szabadidős és kulturális tevékenységei során főként filmnézés és internetes tartalmak böngészésének formájában van jelen, a könyvolvasási szokásokhoz kevésbé köthető. 2.
Azok, akiknek nincsenek magyar kortárs kapcsolatai, szülői kényszernek, „kötelező
idegen nyelvnek” érzik a magyart. 3. A Gonzo –Saltarelli-modell által bemutatott
funkcionális nyelvvesztés strukturális nyelvvesztéshez vezet (Bartha 1995: 37–47),
mely a kulturális tevékenységekben úgy manifesztálódik, hogy a magyar (kultúrnemzeti) identitást kifejező kulturális javakhoz francia (közvetítő)nyelv segítségével
igyekeznek hozzájutni a megkérdezettek, illetve a nyelvhez nem olyan szorosan kötődő
tartalmakon keresztül (pl. magyar ételek) érzik kifejezhetőnek, fenntarthatónak magyar
identitásukat.

2. Identitás, kulturális identitás
Az egyén és közösség kapcsolatában, az egyén önmeghatározása szempontjából az
identitásnak, vagyis az önazonosság-tudatnak rendkívül fontos szerepe van. Fontos
különbséget tenni a személyes és a társadalmi identitás fogalma között. Ez utóbbi részét képezik a nemzeti, etnikai, vallási, nemi stb. identitás(ok). Ezeket a kategóriákat a
szocializáció folyamatában sajátítja el az egyén, s később „magától értetődőségekként”
alkalmazza önmaga és mások társadalmi helyének megállapításakor (Csepeli 1997:
522). Pataki Ferenc szerint az identitás egy közvetítő kategória, amely „a személyiségnek nevezett konstrukció és a társadalmi struktúra” között helyezkedik el. Az identitás
„az egyén-társadalom viszonyt reflexív módon és szimbolikus formákban építi fel”
(Pataki 1982: 300).
A nemzeti identitás kérdésének különös jelentősége van kisebbségi helyzetben. Az
általam vizsgált családokban, közösségekben a többségi (francia) és a kisebbségi (magyar) csoporthoz való tartozás igénye egyszerre van jelen. Igaz rájuk Fasold kétnyelvű
közösségekkel kapcsolatos azon megállapítása, miszerint „mindenkor az adott helyzet
125

szabja meg, hogy ezekből mely kategória válik éppen fontossá” (Bartha 1999: 63). A
nemzeti identitást alaposabb vizsgálat alá vetve megállapítható, hogy számos összetevőből állhat. „A nemzeti identitás én-rendszerünknek az az összetevője, amely a nemzeti-etnikai csoporthoz (kategóriához) tartozás tudatából és élményéből származik”
(Pataki 1997: 177). Abban egyetértenek a kutatók, hogy a kulturális hagyományok, a
kulturális kötődés a nemzeti identitás részét képezi, s olyan eset is van, amikor csak
ezen a nyelvi és kulturális dimenzión keresztül ragadható meg az identitás: számos
esetben „kifejezetten kulturális mintákhoz, hagyományokhoz való kötődés formájában
manifesztálódik” (Gereben 1999: 78).
Gereben Ferenc és kutatócsoportja az 1990-es évek első felében (1998-ig) hét országban (Szlovákia, Ukrajna, Románia, Kis-Jugoszlávia, Szlovénia, Ausztria és Magyarország) készített felméréseket az ott élő magyarok identitástudatával (nemzeti önkép, vallási identitás, történelmi tudat, jövőkép stb.), nyelvhasználatával és a kultúrához való viszonyával kapcsolatban (Gereben–Lőrincz–Nagy–Vidra Szabó 1993, Gereben 1999,
Gereben 2005). A vizsgálat eredményeképpen a kutatók megállapíthatták, hogy a KözépEurópában élő magyar népcsoportok körében kultúrnemzeti identitásról beszélhetünk,
mely megállapítás fokozottan érvényes a Magyarország területén kívül élő magyarok
nemzeti identitására (Gereben 1999: 77).
1998 és 2000 között újabb kérdőíves felmérés készült öt ország felnőtt (18 éven
felüli) magyar lakosságának (500-1000 főig terjedő) reprezentatív mintáin nemzeti,
vallási és kulturális identitás témakörben (Gereben 2005): Erdélyben, Kárpátalján,
Felvidéken, Vajdaságban és Magyarországon.
A kétezres évek Kárpát Panelje az összes társadalmi réteg körében survey módszerrel vizsgálta az azonosságtudatot, amely ebben a felmérésben „elsősorban a nemzetre
vonatkozó tudáshalmaz legegyszerűbb elemeire, a nemzeti név által teremtett szimbolikus univerzum jelentéseire (a haza, nemzeti szimbólumok), valamint csoporthatárokat
jelölő tipizációkra és csoportviszonyok értelmezésére vonatkozik” (Veres 2005: 37).
Ezeknek az interjúknak, felméréseknek eredményei adják saját kutatásom kiindulópontját, valamint az őshonos és emigráns nyelvi kisebbség identitásképzési tendenciáinak összehasonlítási lehetőségét, alapját (Szabó T. 2012c).
Sok hasonló vonás köti össze az ezredforduló határon túlról származó adatait. Az
erdélyi adatok a kárpátaljaiakkal, a szlovákiaiak a vajdaságiakkal mutatnak hasonlóságot. A nemzeti hovatartozás-tudat három pillére mind a négy vizsgált régióban a következő: 1. kulturális elemek (pl. anyanyelv), 2. pozitív érzelmek, 3. az identitást a
nehézségek ellenére vállaló magatartás (Gereben 2005: 53). A három fő összetevő
említettsége azonban eltérő. A felvállaló elem különösen Kárpátalján és Erdélyben volt
erős, a pozitív érzelmek Kárpátalján, az identitás kulturális összetevői Vajdaságban
tűntek a legerősebbnek, míg a vallásosság identifikációs stratégiái szintén Kárpátalján.
A franciaországi kutatásban részt vevő szülők identitásának vizsgálatára irányuló
kérdésekre adott válaszokban előforduló leggyakoribb tematikus elemek a következők:
1. érzelmi komponens (pl. büszkeség) 2. anyanyelv 3. családi kötődések 4. közös kultúra (kulturális identitás) (Szabó T. 2012a, Szabó T. 2012b). Az elemek említésének
sorrendje a magyarországi kontrollcsoport identitásképzésével mutat rokonságot (Gereben 2005: 49–50). A most bemutatandó esettanulmányok annak járnak utána, hogy
hogyan valósul meg a gyakorlatban a franciaországi magyar–francia másodgenerációs
fiatalok felé ennek a „közös kultúrának”, s ezen keresztül a kulturális identitásnak a
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közvetítése. Milyen formában és milyen (nyelvi és a nyelvhez szorosan nem kötődő)
tartalmakon keresztül konstruálódik számukra a magyar kultúra? Mennyiben célja a
kultúraátadásnak az nyelvmegtartás és az identitásképzés? Milyen alapokat nyújt erre a
szülői szándék? Milyen feltételek mellett lehet sikeres az átadás, és hogyan tartható
fenn a felnőtté váló fiatalok érdeklődése a magyar kulturális javak iránt?

3. Az identitás és a kulturális tevékenységek összefüggése
Elsőként a nyelvhez szorosabban kötődő szabadidős tevékenységek vizsgálatát végezzük el. Így a továbbiakban az olvasási, filmnézési, zenehallgatási szokásokra, tevékenységekre összpontosítunk, majd a fejezet második felében a nyelvhez szorosan nem
kötődő kulturális tartalmakkal foglalkozunk.

3.1. Magyar nyelvű kulturális tevékenységek
Miután feltettem azt a kérdést, hogy az adatközlő tud-e magyarul írni, olvasni és ha
tud, szokott-e, vagy csak passzív tudásként van jelen ez a kompetenciája; rátértem
azokra a kérdésekre, amelyek különböző szabadidős tevékenységekkel foglalkoznak
(olvasás, filmnézés, zenehallgatás, stb.). Érdekelt, hogy az ehhez szükséges tárgyi feltételek magyar nyelven mennyire állnak az adatközlők rendelkezésére (könyvek,
dévédék, cédék stb.).
A szabadidős tevékenységek tükrözhetik a legjobban, hogy az illető melyik kultúrát
érzi magáénak, melyik kultúrkörben mozog otthonosan. Ha mindig csak francia zenét
hallgat, francia nyelvű könyveket olvas, sose látott még magyar filmet, akkor a csoporthoz tartozás tudata és kulturális identitás szerint inkább egykultúrájú vagy
monokulturális (francia), mintsem kettős kultúrájú vagy bikulturális (magyar–francia)
kétnyelvű beszélőről van szó. Amikor a beszélő nem azonosul egyik csoporttal sem,
tehát nagyjából mindegy számára, hogy hova tartozik, akkor dekulturális; ha pedig a
beszélő egy harmadik csoporttal azonosul (pl. angol, amerikai kultúra stb.) akkulturális
kétnyelvűről beszélhetünk (Kiss 1995: 212 – 216). Ebbe az utóbbi kategóriába azonban
egyik adatközlőt sem lehet maradéktalanul besorolni.

3.1.1. Tudsz magyarul olvasni? Szoktál magyarul olvasni? Mit? Milyen gyakran?2
Szoktál magyarul írni? Mit? (személyes levelet, hivatalos levelet, smst, ímélt, mást)
Minden adatközlő tud magyarul írni és olvasni, de ez legtöbbjük számára passzív tudás
marad. A legtöbb adatközlő számára a magyar nyelvű olvasás kizárólag (2FM2, 2FM6,
2FM93) vagy nagyrészt az ímélek és a cset elolvasását jelenti, az írás pedig ugyanezeknek a tevékenységnek az aktív, produkciós oldalát: egy-egy ímél megírását, a csetre
beírt válaszokat. Az internetkultúra terjedése, az elektronikus kereskedelmi média térnyerése miatt a korábbi olvasási szokások átalakulása általános tendenciának tekinthető, amely azonban a mai, élő magyar nyelvvel való állandó kapcsolattartást is lehetővé
teszi, így nem szabad lebecsülni ennek a jelentőségét sem, és csak a hátrányokat felsorolni. A nyelvmegtartás szempontjából a rendszeres használat (még ha mégoly korlátozott nyelvi kódkészlettel történik is) nagyon lényeges. Nem egy elzárt, „nyelvi rezervá2

Az egyes alpontok (dőlt betűs) kérdései a nyelvhasználati interjúkból valók. A kérdéseket Kontra
Miklós munkája alapján (Kontra 1990: 135-138) állítottam össze.
3
2FM: másodgenerációs francia–magyar kétnyelvű beszélőt jelöl, az ezt követő számkód az adatközlő sorszáma.
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tumban” nőnek fel a gyermekek, hanem akár napi kapcsolatban lehetnek magyarul
beszélő (író) kortársakkal.
Interjúkészítő: Szoktál magyarul írni?
2FM9: Nem, vagyis de. Méleket munkahelyemen, ezeket igen. De ha van egy
könyv, és ha választani tudok, akkor vagy franciául olvasom, vagy nem olvasom. Soha nem olvastam magyar könyvet.

A legtöbben tehát ímélt írnak (2FM2, 2FM3, 2FM7, 2FM9, 2FM10, 2FM11,
2FM14, FM15, FM16). Van, aki csetel is magyarul (2FM6, 2FM12, 2FM13, 2FM14,
FM15), van, aki hagyományos levelet (2FM1, 2FM2, 2FM5, 2FM10) ír. De olyan is
akad, aki egyáltalán nem szokott magyarul írni (2FM4, 2FM8).
Az olvasással kapcsolatban két fő probléma merült fel: az egyik, hogy a megkérdezettek közül többen is úgy nyilatkoztak, hogy nincs idejük magyarul olvasni, jelenleg
fontosabb, hogy angolul vagy spanyolul (tehát valamilyen „másik idegen nyelven”)
olvassanak. A fent bemutatott nehézség azt a felfogást tükrözi, hogy a magyart is „idegen nyelvnek” tekintik a válaszadók, melynek olvasása akadályt jelent, vagyis mintegy
„kényszer” hatására, „azért, mert muszáj” veszik csak elő a magyar nyelvű olvasnivalót, nem szórakozásból, kikapcsolódásképpen.
Igen, próbálok, de tudod nincs nagyon időm magyarul olvasni jobban. Miko
van időm, akko angolul szeretek olvasni. (2FM2)
Most nincs is sok időm, meg elég lassabban megy az olvasás és akkor nincs
rá elég időm (…). Például megvan a Harry Potter magyarul, de nem, nem sikerült elolvasni, mert valahogy ööö mire mindet megértettem, meg
ogya..odafigyelek, mintha egy igazi lecke lenne. (2FM5)

Mit olvasnak magyarul a második nemzedék tagjai? Viszonylag rövid lélegzetvételű műveket. Ez tehát a másik probléma: a hosszú, szépirodalmi alkotások olvasása
megerőltető: nagyfokú koncentrációt kívánna, mely élvezhetetlenné teszi a könyveket.
Az egyik szülő – jól rátapintva a probléma lényegére –- ezért csak rövidebb irodalmi
műveket adott a gyerekei kezébe.
Kis rövidebb Móra Ferenc novellákat hoztam, láttam, hogy a hosszú könyvek
nem mennek. (FM1)

Fontos azt is vizsgálni, hogy csak azért nem olvasnak-e esetleg magyar könyveket
az adatközlők, mert franciául sem szoktak olvasni, de erre a kérdésre általában nemleges választ kaptunk. A továbbiakban a „Szoktál magyarul olvasni?” interjúkérdésre
adott néhány jellegzetes választ sorakoztatunk fel:
Igen, de csak egyszerű dolgokat. Egy krimi vagy egy újságot vagy egy ilyen
Harry Potter-féle szerűséget és így tovább. (2FM1)
Nem, mer nincs könyv. Kerestem, de olyan nagy könyv találtam és nem..
(…) Vastag. Azt hiszem, nem tudom, melyik könyv olvasnék. Inkább kicsi,
rövidebb. (2FM4)
2FM6: Inkább franciául olvasok könyvet.
FM1: Ő sokat olvas franciául. Nem azért nem olvas, mert nem olvas, hanem
azért nem, mert magyar és..
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2FM6: hosszú

Ebből a két problémakörből is jól látható, hogy dacára a szülői erőfeszítéseknek, a
második nemzedék tagjai hiányosan elsajátított nyelvi és szövegértési kompetenciáiknál
fogva (kevés kivétellel) nem az anyanyelvi beszélők stratégiáival és szintjén olvasnak
magyarul. Az interjúkban gyakran ismételt válaszként köszönt vissza, hogy a szülők
számos magyar nyelvű könyvet igyekeztek beszerezni, a gyerekek azonban nem olvasták őket, viszont az irodalmi művek filmes adaptációit nagyon kedvelték. A VHS-en ,
illetve később DVD-n megvásárolt Egri csillagok, Tüskevár stb. igen népszerűek voltak.
Kik a második nemzedék által leggyakrabban említett szerzők? Szabó Magda, Molnár Ferenc (A Pál utcai fiúk) és József Attila. (A szülők körében végzett olvasásszokási
felmérésben említett kedvencek közül ezen a listán egyedül Szabó Magda neve köszön
vissza, így megállapítható, hogy a szülői olvasmányélmények nem közvetlen befolyásoló tényezői a fiatalok szerzőválasztásának.) Többen azonban csak a (szabadon választható) magyar érettségire olvastak el egy-egy magyar novellát, volt, aki regényt is
(2FM5, 2FM8, 2FM10). 2FM5 a rövidebb műfajt, a verseket kedveli, József Attila a
kedvence. 2FM15 is rendszeresen olvas magyarul, ha van egy kis ideje. Az ő kedvenc
költője Weöres Sándor. 2FM10 is sok magyar irodalmi művet olvas (Vaszaryt, Szabó
Magdát stb.). De sokan vannak, akik internetes újságokat, blogokat (2FM1 például
HVG-ét olvas neten) vagy hírportálokat (2FM14) olvasnak, valamint a rokonok által
hozott nő magazinokat lapozgatják (például 2FM3 a Nők Lapját).
Egy adatközlő gyakorlás céljából kétnyelvű könyveket forgat (2FM7). Van olyan
adatközlő is, aki bevallottan kétkultúrájú, de mivel úgy érzi, nem tud olyan magas szinten magyarul, hogy magyarul olvasson szépirodalmat, franciául szerzi be a hozzáférhető műveket. Kosztolányi a kedvence, őt is franciául olvasta csak.
Interjúkészítő: Vannak magyar könyvek?
2FM16: Otthon, V.-ban sokan vannak, de nem szoktam olvasni, de vannak is
magyar irodalom, de franciául.
Interjúkészítő: Kedvenc írója?
2FM16: Magyar kedvenc írója? Kosztolányi Dezső.
Interjúkészítő: Milyen nyelven olvassa?
2FM16: Franciául, ez nem tudom magyarul.

Néhányan semmit sem olvasnak rendszeresen magyarul (2FM4, 2FM11, 2FM12,
2FM13). Van, aki fájlalja ezt, s van, aki nem érzi problémának.
Interjúkészítő: Tudsz magyarul olvasni?
2FM11: Igen, nehézen, de tudok.
Interjúkészítő: És szoktál?
2FM11: Nem. Nem, mindig mondom kéne és akarok, de igazán nem.

Ketten-hárman beszerzési problémákat említettek: tudnak, és szeretnek magyarul
olvasni, csak nehéz hozzájutni magyar könyvekhez.
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Azér inkább, a könyveket én mindig – én nagyon sokat olvasok franciául –
inkább szeretem venni a könyveket mikor veszel egy könyvet, a tied, az a
tyied. Ha veszed, azért, mert igazán akarod olvasni. (2FM3)

Ez a problémakör szorosan kapcsolódik a „házi könyvtár” kialakításának, bővítésének nehézségeihez: mennyire állanak rendelkezésre a magyar nyelvű olvasmányok,
otthon, karnyújtásnyira?

3.1.2.Vannak-e magyar könyveid? Mik?
Magyar könyveket nehéz beszerezni Párizsban – vallják tehát a megkérdezettek – , de
ott van a Magyar Intézet és a CIHE vagyis a Centre Interuniversitaire d'Études
Hongroises (’Egyetemközi Magyar Tanulmányi Központ’) könyvtára is a Nouvelle
Sorbonne-on, ami szabadon látogatható.
2FM2 szerint pedig valaha volt egy magyar könyvesbolt a Montparnasse közelében,
amit Balatonnak hívtak. (Magam már nem akadtam rá):
Ma, az internetes könyvvásárlási lehetőségek, on-line boltok korában érdemes újra
átgondolni ezeket a kérdéseket. Mindenesetre biztos, hogy az internet-korszak előtt
felnőtt adatközlők magyar nyelvű kulturális termékekhez való hozzájutásával a beszerzési nehézségek gyakorlati okainak (anyagiak, távolság stb.) és történelmi kontextusának (a rendszerváltást megelőző időszak) figyelembevételével kell foglalkozni.
Sokaknak volt Magyarországról hozott mesekönyvük, gyerekkönyvük, de ma már
nincs idejük olvasni, pedig az édesanyák még mindig hozzák otthonról a könyvújdonságokat. Mind FM1, mind FM34 ezt erősíti meg:
...hiába vettem nekik minden könyveket; keresetem, ahányszor Magyarországon voltam, mindig mentem keresni könyveket, hogy na mi tetszik..könnyű
legyen, érdekes legyen, megfelelő, satöbbi; mindig valamit találtam, mindig
hoztam, de semmit nem olvastak sohase el magyarul. (...) Inkább magamnak
[veszek] most már. (FM3)

3.1.3. Szoktál magyar rádiót hallgatni, magyar tévét nézni? Milyen műsorokat?
Magyar rádiót egyik adatközlő sem hallgat Franciaországban, ha Magyarországon
vannak, előfordul, hogy bekapcsolják, de akkor is főleg zenét hallgatnak (2FM10 például a Rádió Café-t és a Rádiót C-t ). A televízió helyét pedig újabban átvette az internet (2FM12, 2FM13, 2FM14 csak ezen keresztül „tévézik”), például az mtv.hu honlapon található internetes adások vagy más on-line műsorok. Ennek gyakorlati oka a
könnyebb hozzáférhetőség: Franciaországban (is) elég bonyolult a magyar nyelvű műholdas csatornákat fogni: vagy az előfizetési csomagok csatornakiosztása változik túl
gyakran, vagy az adott csatornák kerülnek át állandóan más műholdra: az a legbiztosabb, ha az embernek saját parabolaantennája van, de még ez sem mindig elég:
Állandóan megvolt a Duna, az M2. Aztán elvették tőlünk az M2-t, most elvették a Dunát is, átrakták egy másikra, úgyhogy majd hívni kell valakit,
hogy szerelje be. (…) Eleve az, hogy a Duna, M2: ez nem sok. Ez csak kettő.
(FM11)

4

FM: Első generációs francia–magyar kétnyelvű beszélőt (szülőt) jelöl, az ezt követő számkód az
adatközlő sorszáma.
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A magyar adók közül a Duna Televízió és az M2 műholdas adását lehet fogni. Így
azok az adatközlők, akinek a családjánál, otthon lehet fogni valamilyen magyar programot, mind ennek a két csatornának az adásait nézik (2FM2, 2FM3, 2FM5, 2FM6,
2FM10, 2FM15). Ezekben a családokban – 2FM10 és 2FM15 családjának kivételével –
mindkét szülő magyar, tehát a szülők alapigénye volt, hogy lehessen valamilyen magyar televíziót nézni, és ebbe a gyerekek is belenőttek. (2FM10 francia édesapja kitűnően beszél magyarul, 2FM15 édesapja szintén ért valamennyit, és élénken érdeklődik
a magyar történelem és kultúra iránt.) Milyen műsorokat szoktak nézni? Van, aki olasz
és francia sorozatokat követ magyarul a Dunán (2FM2), hiszen ezeknek az alaptörténetét ismeri, így könnyebben érthető, követhető a film. Van, aki pedig a vasárnapi feketefehér, régi magyar filmeket szereti a szüleivel nézni (2FM3, 2FM10, 2FM15).
Akinek csak Magyarországon van lehetőségük magyar tévét nézni (2FM7, 2FM8,
2FM11, 2FM16) igyekeznek ezt jól kihasználni, habár alapvetően nem szoktak tévézni,
esetleg nincs is semmilyen tévékészülékük Franciaországban (2FM11, 2FM16).
Tévét nézni, csak kapcsolom és hallom, és közbe főzök, mert Franciaországban sem szoktam nézni a tévét, nem szeretem. (2FM16)
2FM7: Igen, a magyar tévét nézem.
Interjúkészítő: És akkor mit szoktál, milyen műsort szoktál nézni?
2FM7: Mindent, mindent!

S az is tény, hogy azok, akik Franciaországban is szoktak tévézni, Magyarországon
is sokat ülnek a tévé előtt, általában válogatás nélkül megnéznek mindent, amit sugároznak. Természetesen olyan is akad, aki egyáltalán nem televíziózik, se magyarul, se
franciául (2FM1, 2FM9). Ezenkívül olyanról is tudunk, akiknél habár még a Duna
Televízió műsora is fogható otthon, csak angol vagy német műsorokat néz, mert ezek
„kellenek az iskolában” (2FM4).

3.1.4. Láttál-e már magyar filmet? Mit? Hol? Kivel?
A filmeket általában jobban ismerik az adatközlők, mindannyian láttak már magyar,
vagy legalábbis magyarul beszélő filmet. Van, aki az (interjúkészítés ideje táján készült) újdonságokat is látta moziban, amikor Magyarországon járt. Például 2FM1 a
Kontrollt és a Nyolcker-t vagy 2FM8 a nővérével a Temetetlen halottat. Van, aki inkább csak tévében, videón vagy dévédén néz magyar filmeket, például 2FM5-nek és
2FM6-nak sok magyar klasszikus regény filmfeldolgozása megvan otthon (A Pál utcai
fiúk, Tüskevár, A kőszívű ember fiai, Bogáncs, Egri csillagok stb.). Ők keveset vagy
egyáltalán nem olvasnak magyarul, de ezeket a filmeket kedvelik, akárcsak 2FM12 és
2FM13, akiknek szinte minden dévédéjük magyarul van. A kedvencük a Csinibaba, de
látták a Hannibál tanár urat, a Made in Hungariát és a Légy jó mindhalálig! című
filmet is. 2FM10 is sok magyar filmet néz otthon az édesanyjával vagy Magyarországon az unokatestvéreivel (Megáll az idő, Indul a bakterház stb.). Olyan is akad, akinek
a válaszából az derült ki, hogy számára a „magyar film” magyarul beszélő filmet jelent.
Ők Magyarországon is inkább amerikai filmekre járnak: a Harry Potter-t (2FM7,
2FM14) vagy a Shreket (2FM7) látták már magyar szinkronnal. 2FM15 vegyesen néz
amerikai és magyar filmeket a magyar barátaival, otthon dévédén sok magyar rajzfilm-
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je van, főleg gyerekkorából: Magyar népmesék, Mátyás király, Szaffi, Háry János,
Jankovics Marcell-rajzfilmek stb.
A nyelvi problémák élvezhetetlenné is tehetnek egy-egy filmet, ezért voltak olyan
adatközlők, akik a magyar filmeket némi segítséggel (idegen nyelvű felirattal) nézik
inkább. Ilyen 2FM16, aki sok magyar filmet látott már. Van egy mozirajongó barátnője, aki magyarul tanul, és vele gyakran néznek magyar filmeket az interneten – angol
felirattal. 2FM9 is főleg olyan „magyar” filmeket látott, amelyet valaki híres magyar
rendező készített:
Úgy nem igazán. Inkább hollywoodi magyar filmeket láttam, minthogy valós
magyar (…) Magyar rendező, aki Hollywoodban él, tipikusan. A Colonel
Redl meg a...., ezeket. Vagy a nagyon régi filmeket..Cukortól kezdve. Mert
különben..egyszer-kétszer voltunk Magyarországon magyar filmet nézni, de
nem ezeket. (2FM9)

Egyetlen dolog mindenesetre biztos: a filmek jobban eljutnak a kint élő fiatalokhoz
is, mint a könyvek. A legújabb filmek a párizsi Balassi Intézetben havonta tartott filmvetítések alkalmával jut(hat)nak el az adatközlőkhöz. A megkérdezettek közül néhányan részt vettek már ezeken is (2FM10, 2FM16), de akad olyan is, aki azt állította,
hogy még soha nem látott magyar mozifilmet (2FM4) vagy egyáltalán magyar filmet
(2FM2, 2FM11).
Interjúkészítő: Láttál már magyar filmet?
2FM2: Nem, sose. Szere...angolul megyek mindig.
Interjúkészítő: Azt gyakorolod?
2FM2: Oui5.

3.1.5. Van kedvenc magyar együttesed? Vannak-e magyar cédéid, kazettáid?
A megkérdezettek egy része úgy nyilatkozott, hogy nem ismeri igazán a mai magyar
zenei életet (2FM2, 2FM4, 2FM7). Egy-egy együttest tudnak esetleg említeni, amit a
magyar barátaik ajánlottak nekik (pl: Tankcsapda – 2FM3, Zanzibár – 2FM5), de nincsenek igazán magyar cédéik, kazettáik. Mindez azért sajnálatos, mert a zenén keresztül jól megközelíthető az olyan kultúra, amit nyelvileg már nem birtokol nagy biztonsággal valaki. A kodályi „zenei anyanyelv” is fontos lenne a kultúra megismertetése,
megszerettetése, megtartása, s ezen keresztül az identitásmegőrzés szempontjából.
Interjúkészítő: Van kedvenc magyar együttesed? Zenekar?
2FM2: Naa, nem ismerem.
Interjúkészítő: Nincsenek magyar CD-id, kazettáid?
2FM2: Sajnos nincs.

2FM1 és 2FM9 a magyar komolyzenét kedveli, vannak ilyen cédéik. 2FM1 ha Budapesten jár, gyakran megy az Operába is.
Hát ismerem ilyeneket, mint a Kispál és a Borz, de nem annyira szeretem.
Hát ö... szerintem Magyarországon a legérdekesebb, az a komolyzene. Hát
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'Igen'.
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van egy opera, van egy operaház, nem is olyan drága, úgyhogy iszonyú gyakran mentem operaházba, most ezt Párizsba nem csinálhatom. (2FM1)

2FM5-nek és 2FM6-nak, illetve 2FM8-nak is van régi, szülőktől vagy rokonoktól
ajándékba kapott Halász Judit-lemezük. A „Boldog születésnapot!” című dalt így mindannyian ismerik, szeretik.
Igen, mert kiskorukba hoztunk rengeteg ilyen mesét is, meg énekeket is, és
ugye mostmár ők tudják az érdeklődési körüket, mostmár nem avatkozunk
bele… (2FM3)

A gyerekdalok vagy régebbi könnyűzenei slágerek, hajdani híres előadók a szülői
nevelés miatt még ismertek, de a mai magyar zenei kultúrában a szülők sincsenek általában annyira otthon, hogy rajtuk keresztül férhessenek hozzá ehhez a fiatalok. (Ezért
alakult úgy, hogy 2FM12 és 2FM13 édesanyja kedvenceit az LGT és Zorán slágereket
mérsékelt lelkesedéssel hallgatja, de a mai magyar zenéket nem ismeri.) Ezenkívül
fejlődéslélektani közhely, hogy az önálló személyiség kialakítására való törekvés miatt
serdülőkorban fontosabbá válnak a kortárs kapcsolatok. Vannak, akik érdeklődnek is a
barátaiktól arról, hogy melyik zenét volna érdemes meghallgatni, milyen cédéket lenne
jó vásárolni. Márha vannak kortárs magyar barátaik, s ez a tény a nyelvmegtartás
szempontjából kiemelt jelentőséggel bír.
Nekem nincs, de érdeklődtem, akartam, hát érdeklődtem és akkor egy barátnőm leírt nekem egy CD-t. Van rajta Zanzibár meg…mondtam, hogy ami
megy most Magyarországon, azt írd le, és akkor mindenféle zenét leírt, van
ami tetszik, van ami nem annyira, de mondjuk nem az a zene, amit én hallgatok a legtöbbet, csak úgy érdeklődtem. (2FM5)

A kortársak szerepe, valamint a tudatosan alakított magyar zenei nevelés folytonossága például 2FM16 családjában jól megfigyelhető (itt sok hasonló korú unokatestvér
van): míg gyermekkorában 2FM16 Kaláka cédéket hallgatott, most a Csíkot és a Kistehén tánczenekart.
Cédék helyett a legújabb forrás a Youtube6 videómegosztó portál: innen 2FM14 és
2FM15 is rendszeresen hallgatnak olyan zenéket, amiket magyar barátaik ajánlanak a
figyelmükbe (Tankcsapda, Belgä, Quimby, Péterfy Bori, Ruzsa Magdi stb.). S emelett
2FM15 édesanyja Zorán és Bródy-cédéit is kedveli. 2FM11 az Ákos-dalokat és a magyar
jazzt szereti, 2FM10 maga is énekel, kedveli a világzenét és a magyar népzenét is: van
Muzsikás, Ökrös-cédéje, kazettája. Kedvence a Vuicsics Együttes és a Besh OdroM.
Jobban tudnak magyarul ők, akik jól ismerik a magyar zenéket, a zenei kultúrát? Igen,
mindnyájan. 2FM10, 2FM14 és 2FM15 bizonyosan jobban, mint 2FM7 vagy 2FM4,
akiknek semmi kapcsolatuk nincs magyar zenékkel. Mindenesetre azt elmondhatjuk,
hogy a magyar zenét ismerők, szeretők, mind jól tudnak magyarul, de azt nem állíthatjuk,
hogy, aki nem érdeklődik a mai magyar zenei élet iránt ne beszélné jól a nyelvet.

3.2. A nyelvhez szorosan nem kötődő, identitásjelölő kulturális tartalmak
Melyek lehetnek azok a kulturális tevékenységek, amelyek nem olyan szorosan nyelvhez kötöttek, „nyelvbe zártak”, mint az olvasás, a filmnézés, a zenehallgatás, azaz amelyek lényegét, kulturális tartalmát, mélyét, alapját általában magyar nyelvű szövegek
6
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adják? (A zene ebből a szempontból univerzálisabbnak tekinthető, de az adatközlők
általában zeneszöveggel is rendelkező muzsikát említettek, ezért soroltam a nyelvhez
jobban kötődő tartalmak közé.)

3.2.1. Magyar ételek. Mi a kedvenc magyar ételed? Hol szoktál ilyet enni? Ki szokta elkészíteni?
Előfordulhat, hogy más már nem is nagyon maradt a második vagy harmadik nemzedék számára a magyar kultúrából, mint a magyar konyha élvezete: mindannyian ismerik és szeretik a magyar konyhát, esetleg el is tudják készíteni a kedvenc magyar ételüket. A magyar konyha különbözősége okán szintén identitásjelölővé válhat. Az étkezés
„magyarosságának” fenntartása, megőrzése, egy-egy jeles ünnepen valamilyen magyar(os) étel hagyományos elkészítése, az érzékeken keresztül, zsigerileg hat az emberre (Pető 2007: 152–164).
Erről Viviane Chokas is ír, nemrégiben megjelent nagysikerű könyvében, a „Bazar
Magyar”-ban: számára sokáig Magyarország nem volt más, mint a különleges, távoli ízek
birodalma; és a magyar nyelv a legérdekesebb, legfinomabb ételek nevén keresztül hatolt
be fokról-fokra az életében: paprika, gulyás, galuska... Egy elfelejtetni vágyott ország
felejtésre ítélt nyelve: Az ’56-os szülők soha sem meséltek a lányuknak Magyarországról,
sosem beszéltek magyarul, de „magyarul” főztek. Viviane Chokas a 2006-os év az
Assotiation du Prix du Jeune Écrivain (’Fiatal Írók Díj Egyesület’) díjazottja.7
Kapitány Gábor és Ágnes magyarság-szimbólumokat bemutató könyvében a magyar
ételekről szóló fejezetben szintén előkelő helyen szerepel a gulyás, amely az 1730-as
években lépett elő „pásztorételből” nemzeti étellé. A gulyás és további három, jellegzetesen magyarnak tartott listavezető étel mindegyike paprikás alapú, mely a paprika
XVIII. századtól rohamosan terjedő népszerűségének köszönhető (Kapitány Á.–
Kapitány G. 1999: 44). A szerzőpáros 1997-ben végzett, ezer fős országos reprezentatív
mintája a gulyást nevezte a legjellemzőbb magyar ételnek (64,1%). A második helyen a
halászlé (43, 6%), a harmadikon a töltött káposzta (40,2%) végzett, a paprikás csirke a
negyedik helyre került (34,3%). „Általános jellemző, hogy valamennyi, különösen magyarosnak tartott étel leves, illetve lédús és paprikás jellegű. (…) . Az is említésre méltó,
hogy erre a kérdésre gyakorlatilag mindenki válaszolt; az ételek valóban olyan erős
jelzői a nemzeti identitásnak, hogy azokról mindenkinek van elképzelése” (Kapitány
Á.–Kapitány G. 1999: 41–42).
A szerzők továbbá azt is vizsgálták, hogy melyik az adatközlők kedvenc étele. A
legmagasabb említettségű legkedvesebb étel szerepel ugyan a jellegzetesen magyar
ételek élmezőnyében, de nem az első helyen, ez ugyanis a töltött káposzta (26, 1%). A
második helyen a rántott (bécsi) szelet (19, 3%), a harmadik helyen pedig a paprikás
csirke (16%) áll. Kisbán Eszterre hivatkozva megemlítik azonban, hogy míg felmérésük szerint a magyarországi abszolút első a töltött káposzta, addig emigráns (amerikai)
környezetben a gulyás található a dobogó legfelső fokán. Ezt követi a rántott szelet és a
tejfölös paprikás csirke, a töltött káposzta pedig csak a hatodik helyen áll: „Érdekes
összehasonlítást ad egyébként (...) az idegen közegben élő magyarok étrendjének leírása is, hiszen ott az ételek magyarságszimbolikájának még nagyobb a jelentősége. Az
amerikás magyarok számára kínált „magyaros ételek” sorában (is) a gulyás, pörkölt,
7
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(tejfölös) paprikás, töltött káposzta (Kisbán 1989), illetve a disznótoros, hurka, kolbász,
szalonna, gulyás, tarhonya, kalács (Hoppál, Niedermüller, 1989) vezet” (Kapitány Á.–
Kapitány G. 1999: 42). Hasonló eredményeket kaptunk a Franciaországban végzett
felmérés alapján: a legkedveltebb magyar étel itt szintén a gulyás.
A másodgenerációs adatközlők körében legnépszerűbb étel a szilvás vagy túrógombóc, a gulyás, a pörkölt, a paprikás csirke nokedlivel és a töltött paprika. Ezeket általában a szüleik, a magyarországi rokonok vagy nagyszülők készítik el nekik. Érdekes
megfigyelni, hogy a „dobogós” gulyást mindannyian franciásan (hangalakkölcsönzéssel) „gulásnak” ejtik. S nem elhanyagolandó tény az sem, hogy a gulyás és pörkölt
közti különbség elmosása, egyfajta a nyugat-európai turistáknál gyakran tapasztalt,
„fogalomzavar” a kapott válaszokban is megfigyelhető. Voltak adatközlők, akik be is
vallották, hogy mindig összekeverik a kettőt.
A második nemzedék népszerű ételek listáján ez első helyen állnak tehát a gulyás és
a pörkölt mellett azok az ételek, amelyek nagymértékben különböznek a francia konyha jellegzetességeitől, remekeitől: ezek a különféle gombócok (túrógombóc és szilvás
gombóc) és galuskák, a főzelék- és levesfélék. A francia konyha nem ismeri a főzelékeket (elnevezés sincs rá), és „magyaros” levestípust sem készítik gyakran (húslevest
csak a betegeknek csinálnak), inkább krémleveseket főznek.

3.2.2. Hagyományőrzés és -teremtés, ünneplési szokások: magyar ünnepek, családi
ünnepek
A nemzeti identitástudat és nemzeti ünnepek közötti összefüggésrendszert már több
ízben vizsgáltam (Szabó T. 2012a, b), ezért jelen dolgozatban csak röviden térek ki a
témára, ismertetve a fentebb bemutatott okfejtéshez szorosan kapcsolódó eredményeket. Egyetérthetünk Gereben Ferenc azon vélekedésével, miszerint a nemzeti ünnepek
és a hozzájuk való viszony a nemzeti történelmi tudat kialakítása és manifesztációja
szempontjából rendkívül fontos (Gereben 1999: 158), hiszen „a nemzeti élet múltban
lezajló egyes drámai fordulatainak színhelyei, szereplői (...) kiválóan alkalmasak arra,
hogy jelkép, s ezáltal a nemzeti érzést ébren tartó tisztelet kiváltóivá váljanak” (Csepeli
1992: 86 ). A legújabb kulturális antropológiai kutatások szerint március 15-e és október 23-a ünnepléséhez kapcsolódó szokások, rítusok, szimbólumok egy „civil vallásosság” bontakozó jegyeit mutatják (Barna 2009: 109).
A közelmúltban lezajlott felméréseknek köszönhetően (Gereben 1999, Gereben
2005, Kapitány Á.–Kapitány G. 1999, Veres 2005, Zelliger 2012) rajzolódik ki a
Kárpát-medencei helyzetkép: Magyarországon és a szomszédos országok magyarlakta
területein is készültek olyan mélyinterjúk, kérdőíves felmérések, amelyek az ünnepekhez és az ünnepléshez való viszonyulást is vizsgálták. Összehasonlítva a Franciaországban kapott eredményeimet a Kárpát-medencében végzett hasonló felmérésekkel
megállapítható, hogy a Kárpát-medencében szignifikánsan magas említettségű ünnep,
március 15-e, a Párizsban élő magyar származású, második generációs fiatalok számára is fontos, de számukra még ennél is jelentősebb a leginkább Magyarországhoz, a
nyári, gondtalan szabadsághoz köthető ünnep: augusztus 20-a. Október 23-a pedig a
számos magyar és francia baráti társaság, civil szervezet és a Franciaországban élő
forradalmárok és leszármazottaik gondoskodásának köszönhetően széleskörű érdeklődést magáénak tudó, megemlékezésre késztető, élő történelmi közelmúlt, március 15ével egyenrangú ünnep. (De március 15-e említettsége valamivel magasabb).
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Amikor azt a kérdést megfogalmaztam, hogy „Van-e olyan magyar ünnep, amit
megünnepelnek otthon?” elsősorban a három hivatalos nemzeti ünnepre, március 15ére, augusztus 20-ára és október 23-ára gondoltam, de nem határoztam meg pontosan,
hogy mit értek az alatt a kifejezés alatt, hogy „magyar ünnep”. S mivel nem is azt kérdeztem, hogy „Van-e olyan nemzeti ünnep, amit megünnepelnek otthon?”, meglepő
válaszokat kaptam. Ezek a válaszok színes, érdekes képet mutatnak arról, hogy melyik
ünnep válaszadóim szerint az „igazán magyar”. S ezek leginkább azok a családi ünnepek, amelyeket egy „átlagos” francia családban nem ismernek.8 Az adatközlők számára
magyar ünnep a Mikulás és a névnapozás is, amit Franciaországban nem szokás megünnepelni, míg Magyarországon és Közép-Európa más országaiban is van hagyománya
ezeknek az ünnepeknek. (Az adatközlő családok közel 60%-a nevezete meg magyar
ünnepként a Mikulást!)
Ezenkívül a karácsony megülése is eltérő tradíciókra vezethető vissza a magyar
nyelvterületen, illetve Franciaországban. Mind az ajándékozás ideje (december 24-én
este vagy 25-e reggel), mind a gyerekeket megajándékozó személye (angyalok vagy
Père Noël), mind az étkezési szokások eltérőek. Az adatközlő 32 családból 18
(56,25%) „magyarosan” ünnepel, és csak egynegyedük, mindössze 9 család (25%)
teszi ezt „francia módra”. 12,4%-uk pedig Magyarországon a magyar, Franciaországban a francia szokásokat tartja. (2 családtól nincs pontos adatunk.) 19 családban van
húsvétkor tojásfestés és 13-ban locsolás is (Szabó T. 2012a, b). Ebből is látható, hogy
emigráns közegben a családi szocializáció szerepe milyen szoros összefüggésben áll –
az ünneplési szokásokon, hagyományőrzésen keresztül – a magyar identitás kialakításával, és ez az identitás fokozatosan, az életkor előrehaladtával, egyre kevésbé köthető
csak a nyelvhez.

4. Következtetések
4.1. Mennyire van jelen a magyar nyelv a szabadidős és kulturális tevékenységek
során?
Magyar nyelvű könyvek helyett az audiovizuális anyagok, filmek és az internetes tartalmak kerülnek előtérbe, melynek fő oka a hiányos nyelvelsajátítás, valamint a funkcionális nyelvvesztés okozta strukturális nyelvvesztés, amely kitöltendő űröket teremt
és egyszerűsödéshez vezet. A kétkultúrájúság, nem egyértelműen jelent balansz kétnyelvűséget: magyar műveket franciául olvasnak, néznek, élveznek az adatközlők, a
hagyományőrzés és az ünnepek franciául is folyhatnak.

4.2. Milyen, a nyelvhez (is) kapcsolódó vagy szorosan nem kapcsolódó tevékenységeken keresztül tartják fenn, adják tovább a vizsgált családokban a szülők a
magyar identitást?
1. A nyelvhez szorosan kötődő, „nyelvbe zárt” kulturális tartalmak lehetnek a könyvek,
filmek, zenék. 2. A Nem explicit nyelvi, de kulturális tartalmak, a családi hagyományőrzés jelentősége felértékelődik: a.) magyar ételek, konyha b.) magyar ünnepek, (családi) hagyományok.
8

Ha a nyelvhasználatra szeretnénk következtetni ebből a megállapításból, valószínűsíthető,
hogy a magyar nyelv ún. „családi nyelvként” funkcionál (Gal 1991: 66–76). Ezt a további
kutatások igazolták is.
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A bevezetőben megfogalmazott kutatói kérdésekre adható válaszok az alaphipotézisek beigazolódását mutatják, mert „...az emigráns kisebbségekhez tartozó egyének a
családban, illetve a beszélőközösségükben tudatosan tesznek azért, hogy gyermekeik,
leszármazottaik ne csupán a szülők első nyelvét sajátítsák el a többségi nyelv mellett,
hanem a nyelvhez tartozó kultúrát is magukévá tudják tenni. Ez a törekvés többnyire
sikeres a befogadó gyermek szempontjából élete első éveiben, amikor a család az
egyetlen, vagy a legfontosabb tényező a szocializálódás során” (Navracsics 2009: 354).
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A kriminalisztikai nyelvészet lehetőségei elektronikus
zsarolólevelek esetében
SZEGEDI ZOLTÁN
A kriminalisztikai nyelvészet szövegeket vizsgál: leveleket, végrendeleteket, olykor
plágiumgyanús írásokat. A leggyakoribb kérdések, amelyre a nyelvésztől választ várnak, hogy ki alkotta a szöveget, egy konkrét személy vagy valaki más, vagy hogy a
vitatott anyagok egy vagy több szerzőtől származnak-e.
A technika fejlődése magával hozta, hogy az inkriminált szövegek nagy része már
nem kézzel írt. Néhány évtizeddel ezelőtt elterjedt az írógép használata, napjainkban
nyomtatóval készülnek, vagy egyszerűen e-mailként lesznek elküldve. A nem kézzel
írott szövegre a grafológus kompetenciája nem terjed ki, csak a nyelvészszakértő adhat
választ a kérdésekre.
A kriminalisztikai nyelvész a nyelvi produktumok vizsgálatán keresztül próbál
eljutni az anonim/pszeudonim levelek szerzőjéhez. Nyelvhasználati sajátosságaiból
kiindulva igyekszik meghatározni csoportspecifikus tulajdonságait: nemét, életkorát,
iskolázottságát, műveltségét, azt a földrajzi területet, ahol nyelvileg szocializálódott,
illetve él. Ezekből a szegmensekből áll össze a szerző nyelvi profilja.
Az 1980-as években Thomas Brückner még azt állította, hogy egyéni stílus nem
létezik, mivel a szókészlet véges számú elemet tartalmaz, a grammatika szabályai pedig adottak. Ez igaz ugyan, de a nyelvi elemekből válogatunk, vannak domináns, viszszatérő elemek mind a szókészlet, mind a mondatszerkesztés területén. A grammatika
szabályait pedig nem mindenki ismeri teljes alapossággal, nem jól használja, tehát
normákat sért. A hiba vizsgálata kiemelkedő fontosságú, Drommel a hibát a levélíró
névjegykártyájának nevezi (Drommel 2011: 49–51). Alapvetően kétféle hibát kell
megkülönböztetnünk: a performanciahiba a gondolatok közlésének a hibája. Ezt általában észrevesszük, kijavítjuk beszéd közben. Szempontunkból ennél fontosabb a kompetenciahiba. Ennek nem vagyunk tudatában, ezért észre sem vesszük. A hiba megjelenhet a stilisztika, a szóhasználat, a mondatszerkezet, a helyesírás stb. szintjén. A hiba
jellemző az egyénre, így segíti az ismeretlen szerző azonosítását.
A hiba forrása lehet a nyelvek vagy nyelvváltozatok egymásra hatása, az interferencia. Jellemzően az anyanyelv hat az idegen nyelvre, illetve az elsődleges, domináns
nyelvváltozat más nyelvváltozatokra, de létezik visszafelé ható, ún. backflash interferencia is. A hibák minősége és mennyisége a szerző nyelvi szocializációjától és nyelvi
műveltségétől függ, ezért belőlük ezekre nézvést hasznos információkhoz juthatunk
(vö. Fobbe 2011: 143–176).
Más jegyek alapján a szerző nemére következtethetünk. A női levélírókra jellemző
a bőbeszédűség, az ismétlések, az irreleváns dolgok említése. Hangnemük bizalmas,
szókincsük gazdagabb, a levél témája gyakran intim. Ha konkrét fenyegetőzésre is sor
kerül, akkor általában mérgezéssel, fertőzéssel fenyegetnek. A nők jellemzően problémaorientáltak, gyakran használnak negatív, tiltó mondatokat, azt írják le, hogy mit nem
akarnak.
A férfiak lényegre törők, levelük és a levél mondatai is rövidek. Stílusuk hivatalos,
gyakran használnak idegen szavakat és szólásokat. A levél fenyegető hangnemű, gyak139

ran fizikai erőszakkal fenyegetnek. A férfiakra jellemző célorientáltságból eredően a
szövegben állító és felszólító mondatokat fogunk találni (vö. Nagy 1980: 112–120,
Drommel 2011: 98–99, Szakácsné 2011).
A névtelen levél szerzőjének nemét megállapítani nem könnyű feladat, ugyanis a
férfi-női társadalmi szerepek összemosódtak, és ez a nyelvhasználat uniformizálódásához vezetett. A nyelvjárásiasság is visszaszorulóban van, írott szövegekben különösen.
Az életkor meghatározásakor az okoz gondot, hogy a nyelvhasználatot a szociokulturális környezet is befolyásolja. A vidékiek, határon túliak nyelvhasználata archaikusabb,
ezért a szerző idősebbnek tűnhet, mint valójában (Szakácsné 2011). A kommunikációs
mód adhat itt fogódzót: a chat, az e-mail, az SMS inkább a fiatalokra jellemző, vagy a
képzett, magas műveltségű idősebbekre. A rövidítések a középkorúakra és a fiatalokra,
míg az emotikonok használata csak a fiatalokra jellemző. Vannak olyan hibák, amik
szintén támpontot adhatnak a szerző életkorának megbecslésében. Az alany-állítmány
egyeztetése, valamint a törés a mondatban gyakran az idősek dekoncentráltságából,
fáradékonyságából ered (Fobbe 2011: Drommel 2011: 27–28).
További nehézséget okoz, ha a szerző szándékosan torzítja nyelvhasználatát, álcázza magát, hogy a hatóságok nehezebben akadjanak nyomára.
A torzításnak különböző fajtái lehetségesek: a szerző célja lehet csak saját nyelvhasználatának leplezése, de lehet más személy nyelvhasználati szokásainak utánzása.
Az első esetben a keletkezett szöveg alacsonyabb színvonalú lesz, mint amilyet a szerző nyelvi műveltsége lehetővé tenne, ugyanis a szerző ilyenkor alacsonyabb társadalmi
réteghez tartozónak próbálja kiadni magát, míg a második esetben a szöveg olyan színvonalú lesz, amilyenek a szerző egyéb írásai is. A torzítás különböző nyelvi szinteken
jelenhet meg: a helyesírás, a grammatika, a lexika-stilisztika szintjén, illetve beszélhetünk tartalmi torzításról is. A szerző megpróbálhatja nemére, életkorára, iskolázottságára, műveltségére, foglalkozására utaló jegyeket torzítani. Kevesen vannak azonban,
akik szerepüket végig tudják játszani, a szerző ugyanis csak azt tudja torzítani, aminek
tudatában van. Ez általában mindössze a helyesírás (Farkas 1979: 142–145). A szabályok, nyelvtani funkciók, szociolingvisztikai változók alapos ismerete nélkül a szövegben torzításra utaló jeleket fogunk találni.
Ilyen jel pl. a jól megszerkesztett szövegben a banális helyesírási hibák megléte, az
egyes nyelvtani kategóriákon belüli nagy színvonalbeli különbségek, következetlenségek, vagy ha a hibák száma a szöveg vége felé haladva csökken (Dern 2009: 78–82,
Drommel 2011: 36).
A nyelvi profilalkotás és a pszichológia együttesen még közelebb vihet minket a szerző személyiségéhez. Werner Correll tanulás- és viselkedéspszichológus a 70-es években
egy motivációra épülő modellt hozott létre. Az alábbi öt típust határozta meg:

1. Biztonságra törekvő típus:
Az ilyen személy visszafogott, introvertált. Kerüli a kockázatot, a háttérben érzi jól
magát. Csoport tagjaként keres menedéket, könnyen alkalmazkodik, jó beosztott. Megjelenése, ruházata nem feltűnő, testbeszéde, hanghordozása mérsékelt.
Mivel rejtőzködő személyiség, nem áll távol tőle a névtelen levelek írása. Leveleiben még kisebbnek, még jelentéktelenebbnek igyekszik feltűntetni magát, mint amilyen valójában. Írása nem tartalmaz feltűnő, kihívó jegyeket. A szöveg végén gyakran
elnézést kér.
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2. Szociális elismerésre törekvő típus:
Ez a személy extrovertált, szeret a reflektorfényben állni. Ha teheti, ilyen munkát is
választ. Keresi a feltűnést, személyiségét előtérbe helyezi. Követi a divatot, reprezentatív autót vásárol, gyakran külsőre feltűnő társat is keres magának. Különlegesnek tartja
magát, éppen ezért nehezére esik névtelennek maradnia. Szívesen megmutatná, hogy
milyen nagyszerű fickó. Hiúsága, önteltsége a gyenge pont: olykor magára utaló célzás
található levelében, vagy indirekt módon árul el magáról sok mindent.

3. Személyes odafigyelésre és bizalomra törekvő típus:
Ez a típus szélsőségesen kapcsolatorientált. Olyan erős személyiségek társaságát keresi, akikre támaszkodhat. Írásaiban is a személyek közötti konfliktusokkal, problémákkal foglalkozik, gyakran intim ügyekben ír. Leveleit sokszor olyan domináns személyiségeknek küldi, akiktől támogatást, segítséget remél. Hangja szomorú, megaláztatások
vagy elbocsátás miatt panaszkodik.

4. Függetlenségre, felelősségre törekvő típus:
Az ilyen személy tudatában van a kockázatoknak és a felelősségének. Nem jellemző rá
a névtelen levélírás, mert tetteit vállalni szokta. Ha mégis anonim levelet ír, levele
tárgyilagos, nyílt, egyenes, mindenféle sallangtól és cifrázástól mentes.

5. Önbecsülésre törekvő típus:
Az ilyen típusú embernek sokszor gondja van a társas interakciókkal. Alapvetően peszszimista. Nagyon magasra teszi a mércét, mindent 100%-osan akar csinálni. Problémaorientált, az hajtja, hogy elkerülje a kellemetlen helyzeteket, eseményeket. Talál is mindig problémákat magának, az élet számos területén nehézkes, részletező és kritikus.
Ezekből a tulajdonságaiból adódóan szívesen helyezkedik el valamiféle ellenőrként. Az
ilyen fajta ember szívesen beleártja magát más ügyeibe vagy a közéletbe. Hajlamos arra,
hogy kéretlenül is figyelemmel kísérje a környezetét és jelezze a szabálytalanságokat.
Amint az életben, úgy írásban is nehézkes, okvetetlenkedő (Drommel 2011: 129–130).
Ahogy Correll kutatásai is mutatják, az, hogy ki hogyan ír, függ a személyiség egészétől, az írás jellegzetességei alapján a személyiség egészére is következtethetünk.
A nyelvész John Grinder és a pszichoterapeuta Richard Bandler az érzékelésre és a
kommunikációra épülő neurolingvisztikai programozás (NLP) modelljét dolgozta ki.
Különböző típusú emberek léteznek abból a szempontból, hogy az érzékelés melyik
csatornáját részesítik előnyben: a látást, a hallást vagy ritkán a tapintást. A preferált
csatornán érkező információkat és jeleket könnyebb feldolgozni, mint a többi csatornán
érkezőt. A domináns érzékelési csatorna megjelenik az illető nyelvhasználatában is,
mégpedig képszerű kifejezéseiben, metaforáiban. A vizuális alkatú személy gyakran
fogalmaz úgy, hogy „valami dereng”, vagy „majd meglátjuk”, „nem látom értelmét”
stb. Az auditív olyan fordulatokat használ, melyekben a hallás jelenik meg: „jól/rosszul
hangzik”, „ez nem mond nekem semmit” és hasonlók. Az NLP megalkotói szerint a
domináns csatorna nem változik életünk során (Drommel 2011: 131). A kriminalisztikai nyelvészet szempontjából ennek akkor van jelentősége, ha az inkriminált szövegben ilyen képszerű kifejezések fordulnak elő, és ezt össze lehet hasonlítani más szövegmintával. Ha azonos a domináns csatorna, az megerősítheti az azonos szerző gyanúját, ha különböző, akkor gyengíti (Drommel 2011:131–132).
141

Grinder és Bandler modelljét Rodger Bailey és Shelle Rose Charvet fejlesztette
tovább az 1980-as években. Elméletük nyelvi- és viselkedési minták néven vált ismertté (Language and Behavior Profiles, LAB). Ez a módszer azt írja le, hogy a nyelv mintái hogyan jelennek meg a viselkedésben, a kettő ugyanis nem független egymástól. A
személyiség bizonyos tudatalatti jegyei a nyelvhasználatban is megmutatkoznak, ahogy
ezt az előző modellek kidolgozói is megállapították. A LAB-profilalkotás során a nyelvi megnyilatkozásokból kiindulva, többek között motivációs kategóriák, az információ
feldolgozása és reakciós minták alapján lehet a szöveg szerzőjének személyiségéhez
közel férkőzni. Ez a modell proaktív és reaktív személyiségekről beszél, ami nagyjából
a célorientált−problémaorientált kettősségnek felel meg, valamint különbséget tesz pl.
részletorientált és globális látásmódú személyiségek között, és aközött, hogy valaki a
stresszre emocionálisan vagy racionálisan reagál, hogy csak néhányat említsünk. Ezen
LAB-kategóriák alapján meg lehet próbálni a szerző személyiségstruktúráját felépíteni,
és ebből óvatos becslést tenni pl. egy fenyegetés komolyságát illetően. A proaktív típusba tartozó személyek rendszerint veszélyesebbek, gyakrabban beváltják fenyegetőzésüket, mint a reaktívak; egy stresszre emocionálisan reagáló ember veszély esetén
kiszámíthatatlanná válik (Drommel 2011: 132–133).
A motiváció öt kategóriája közül a fent említett a motivációs irányultság (cél-, illetve
problémaorientáltság) az egyik. Az első csoportba tartozó személyt a cél elérése hajtja,
energiát is ebből merít, de a problémákat nehezen ismeri fel, és nehezen képes elkerülni,
míg a második csoportba tartozókra az jellemző, hogy valami elől kitérni akarnak, probléma- és veszélykerülők, figyelmüket a számukra negatív dolgok keltik fel.
Az információ észlelésének és feldolgozásának hat típusából csak a fentebb említett
részletorientált és globális típusról van lehetőségem valamit mondani. Ezekről a kategóriákról az információs egység nagyságának alapján beszélhetünk, amelyeket az
egyén előnyben részesít. A részletorientált személy aprólékos, lineáris gondolkodású, a
kisebb információs egységeket kedveli, a nagyobb összefüggésekre nincs rálátása. A
globális típusra az a jellemző, hogy a részletekkel csak rövid ideig képes foglalkozni,
az információkat néha véletlen sorrendben ismerteti, az összefüggések, a lényegi dolgok összefoglalása az elsődleges. Az utóbbi típusba tartozók írásai rövidebbek, csak a
fontos súlypontok szerepelnek benne. Általában még a rágalmazóleveleikre is igaz,
hogy a lényegre szorítkozóan tömörek, noha ennek a szövegfajtának az a célja, hogy a
címzett érzelmeire hasson, és ezért általában részletekbe bocsátkozik a szerzője. Ilyen
levelek esetben olykor a globális típus is alkalmilag részletezőbbé válhat (Drommel
2011: 133–134).
A LAB-kategóriák segítséget nyújtanak abban is, hogy milyen kommunikációs
stratégiát építsenek ki a hatóságok a különböző típusú személyekkel, mi lehet a körülmények között a legcélravezetőbb.
A névtelen levelek, zsarolólevelek vizsgálatára kidolgozott módszer az Ulrich
Oevermann nevéhez fűződő ún. szekvenciaanalízis is. Az eljárás elején a szakértők
nem olvassák el a teljes szöveget, hanem annak mindig csak egy rövid részletét, ami
egy értelmi egységet képez (szekvencia). Ez általában egy rövid mondat, tagmondat,
vagy néhány szóból álló szerkezet. Ezután a teljes figyelem az adott szövegrészletre
irányul: összegyűjtik minden lehetséges olvasatát, megvizsgálják a szerző motivációját,
és felállítanak egy vagy több hipotézist a szöveg lehetséges folytatásáról, folytatásairól.
Ezután fedik fel a következő értelmi egységet. A munka ugyanígy folytatódik tovább,
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különös figyelemmel arra, hogy a korábbi lehetséges olvasatok fenntarthatók-e, és a
folytatással kapcsolatos feltételezések igazolódnak-e. Hipotéziseket állítanak fel arról
is, hogy a szerző miért éppen a folytatásban következő kifejezéseket használta, megnyilatkozásokat tette, és hogy ezek mire utalhatnak. Így folyik az elemzés szakaszról
szakaszra, amíg a szöveg végére nem érnek, és a teóriákat (a folytatások függvényében) el nem vetették, vagy meg nem erősítették. Ideális esetben a munka végére kialakul egy erősebb lábakon álló hipotézis, ami az ügy értékelésében és felderítésében
komoly segítséget adhat (Dern 2009: 98).
Dern a módszert egy eseten mutatja be, melyben egy gyermeket elraboltak, és a
szülőktől váltságdíjat követeltek (Dern 2009: 99–103). Az eredeti német nyelvű szöveg
lakonikus tömörségű, mindössze 28 szóból áll. A szöveget vizsgáló szakértők egyfajta
„mesterséges naivsággal” fognak az elemzéshez, minden egyéb, az üggyel kapcsolatos
információ kizárásával, pusztán a leírtakra koncentrálva. A szakértők csak azt tudják,
hogy emberrablási ügyről van szó. Először is a szöveg fajtájából adódóan néhány kiinduló állítást tesznek: a szerző nyilván el akar érni valamit írásával, ezért kapcsolatba lép
a megfelelő személyekkel, ehhez szükség van egy csatornára, a levél egy részében a
szerző hatalmi pozícióját fogja fitogtatni és a címzettet együttműködésre kényszeríteni.
Az első szekvencia (S1) a következő:
TÓBIÁS MEGBETEGEDETT,1

Ami azonnal feltűnő, hogy nincs a levelekre jellemző megszólítás. Ennek oka lehet
a rövidségre törekvés, vagy az adott helyzetben egyszerűen nem tartja fontosnak, hogy
formaságokhoz tartsa magát. Lehetséges továbbá, hogy a hírt annyira fontosnak tartja,
hogy ezért kezdi rögtön ezzel, vagy szándékosan sokkolni akarja a levél címzettjeit.
Utónevén nevezi az áldozatot, nem a fiú, vagy a gyermek szavakat használja, ami
ezeknél sokkal személyesebb. Lehetséges, hogy a zsaroló közel került áldozatához,
vagy már korábban is ismerte. A megbetegedett kifejezés inkább az állapot kezdetére
utal. A betegséget nem nevezi meg. Elképzelhető, hogy az áldozat jól van, és a zsaroló
célja az, hogy növelje a nyomást a szülőkön, hogy hamarabb elérje célját. Ez az első
hipotézis (H1). De az sem zárható ki, hogy a gyermek egészségi állapota megromlott,
tehát hogy az állítás igaz. Ez a második hipotézis (H2). Az áldozat személyes, bizalmas
megnevezése utalhat arra, hogy az elkövető valóban aggódik a gyermekért, és jelezni
akarja, hogy neki is érdekében áll, hogy a gyermek jól legyen. Bármelyik feltételezés is
igaz, a levél várhatóan azzal fog folytatódni, hogy a szerző követeléseit mihamarabb
teljesítsék, hogy a gyermeket szabadon engedhesse.
A levél a valóságban így folytatódik (S2):
ORVOST HÍVNI LEHETETLEN!

Ez nem felel meg az előzetes elvárásoknak. H1 továbbra is fenntartható, ezt erősíti
azzal, hogy a gyermek állapota indokolttá tenné az orvos jelenlétét, de ez nem történhet
meg. Ezzel mozgásterének behatárolt voltára utal, nem őrizhetné meg ismeretlenségét,
veszélyeztetné akciója sikerességét. Mindez H2-vel is összeegyeztethető. Az elkövető
döntési kényszerben van, a helyzet sürgető. Valószínűleg tart attól, hogy nem tudja
uralni a helyzetet. Az, hogy a szerző ezen a helyen nem a követeléseinek ad hangot, azt
mutatja, hogy a fiú állapota, sorsa a zsarolás további menetére nagyon is kihat, vagy
1

A szekvenciákat Dern munkájából a szerző fordította.
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akár túl is mutat rajta. Továbbra is a váltságdíj követelése, a gyors cselekvésre felszólítás, a szülők felelősségének hangsúlyozása lenne a levél legésszerűbb folytatása.
A következő szakasz így hangzik (S3):
VAGY TELJESÍTIK A KÖVETELÉSEINKET (RENDŐRSÉG KIHAGYÁSÁVAL),

Ez megfelel az elvárásoknak. Az elkövető hasznára akarja fordítani a kialakult szituációt (amennyiben ez valóban fennáll). H1 és H2 is fenntartható, de feltűnő, hogy
hiányzik bármilyen időre utalás. Ennek hátterében több ok is állhat: a fiú valójában
nem (komolyan) beteg, vagy az időnek már nincs jelentősége, mert az áldozat nincs
életben. A folytatásban várhatóan arról lesz szó, hogy ha nem teljesítik hamar a követeléseit, a gyermek állapota tovább romlik vagy meghal.
A folytatás a következő (S4):
VAGY VÉGE!

A szerző nem említi explicit módon a gyermeket. Személytelen, általános kifejezésmódot használ. Az előzmények alapján lehetséges, hogy ez a gyermekre vonatkozik, de a
kifejezés módja azt is megengedi, hogy a megnyilatkozást az ügy egészére értsük. A
gyermek elvesztése az akció eredményességét is veszélyezteti. Ebben az általános kijelentésben a szituáció uralásának elvesztése is benne rejtőzhet, vagy mint olyan tényező,
amitől az elkövető tart, vagy mint olyan, ami már bekövetkezett. Nem tartja kézben az
eseményeket, fél a gyermek elvesztésétől, vagy már el is vesztette. Ha ez az eset áll fenn,
komoly ok van az aggodalomra. A várható folytatásban a szerző a pénz átadásának módjáról, helyéről, idejéről, és az egész emberrablási ügy befejezéséről fog írni.
A szöveg azonban így folytatódik (S5):
AMENNYIBEN EGYETÉRTENEK,

Ez váratlan fordulat: merőben szokatlan, hogy a zsaroló az elrabolt gyermek szüleinek
beleegyezését kérje. A gyermek elrablásával a zsaroló hatalmat szerzett a szülők felett. Az
által, hogy a fiú betegségére hivatkozott, helyzetét tovább erősítette. H1-ből kiindulva ez a
szövegrészlet az emberrabló felépített pozícióját gyengíti, ezért értelmetlen. H1-ből és H2ből kiindulva is magyarázható az elkövető megnyilatkozása cinizmussal. Tovább erősödik
az a megállapítás is, hogy az idő nem játszik kulcsfontosságú szerepet, sőt úgy tűnik, a
további események a szülőktől függenek. Ez a megnyilatkozás is adódhat az emberrabló
gyengeségéből, tanácstalanságából, ami azt a következtetést erősíti, hogy a gyermek nincs
már életben. A várható folytatás még mindig a gyors cselekvés sürgetése lenne.
A szöveg így fejeződik be (S6):
TEGYÉK KÖZZÉ A SAJTÓBAN

Az utolsó és az utolsó előtti szekvencia nem következik az előzőekből. Logikus az
lenne, ha az emberrablási ügy gyorsan és egyszerűen lezárulna, különösen igaz ez akkor, ha a gyermek rossz egészségi állapotban van. Egy újsághirdetés megjelentetése a
sajtóban e cél elérésére alkalmatlan eszköz, lelassítja az eseményeket. H1 már nem tűnik
tarthatónak, az emberrabló vonakodása tovább gyengíti azt a hatalmi pozíciót, amit
felépített magának. Nem fordítja a nyomás növelésére a kialakult helyzetet, ami egy
emberrablási ügyben nagyon szokatlan. Valószínűleg tanácstalan, bizonytalan az szerző,
nem tudja, hogyan kivitelezze a váltságdíj átvételét, ezért az időt próbálja húzni.
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Ha a következtetések változásait szem előtt tartjuk, láthatjuk, hogy H1, ami hamis
tények közlésén, a nyomás növelését szolgáló fenyegetésen alapszik, és ami ilyen esetekben nagyon is elképzelhető, S5 és S6 során nagyon meggyengült. A nyomás növelésére kitervelt eszközt végül nem használja fel, sőt a gyengeség jelét mutatja, amikor a
szülők beleegyezését kéri. H2 változásait megfigyelve azt tapasztalhatjuk, hogy S5 és
S6 megerősíti azt a vélekedést, hogy az emberrabló nem tartja teljes mértékben kézben
a szituációt. Ilyen esetekben magától értetődő, hogy a szülők mindenbe beleegyeznek,
hogy gyermeküket viszont láthassák. Az elkövető mégis megerősítést kér, és sehol sem
utal az emberrablás gyors befejezésének szükséges voltára. Alighanem gondot okoz
számára a pénz átvételének lebonyolítása, illetve az elrabolt gyerek szabadon engedése,
aminek oka lehet, hogy már nincs is életben. H1 gyenge lábakon áll és ellentmond a
tapasztalatnak, H2 alapján viszont három végső következtetésre juthatunk:
- Az emberrabló elveszítette az irányítást, nem birkózik meg a helyzettel.
- Az előnyös helyzetben lévő emberrabló gyengeséget mutat.
- Az elrabolt gyermek állapotát és az időt nem használja a szokásos módon a
nyomás növelésére, ami jelentheti azt is, hogy a gyermek már nem él.
A szekvenciaanalízis következtetéseit figyelembe vették az eset elemzésekor, a történések rekonstruálása és a bűnözői profil megalkotás során. A példa azt is mutatja, hogy a
szerző öntudatlanul mennyi mindent elárul, hogy a viselkedés és a nyelvhasználat egymással szorosan összefüggenek, cselekvési struktúrái a szövegben visszatükröződnek.
A bemutatott esetben a szekvenciaanalízis helytálló következtetésre vezetett: az
elrabolt gyermek a zsarolólevél megírásakor már nem volt életben. Az emberrabló
azonban még kísérletet tett arra, hogy megkapja a váltságdíjat.
A számítógép kommunikációs célú alkalmazása az elmúlt évtizedben nagyon elterjedtté vált. Ennek kriminalisztikai vonatkozása is van. A digitális szövegek szerzője a
hagyományos grafológiai vizsgálatokkal nem azonosítható. A kriminalisztikai nyelvész
azonban ugyanúgy képes az elektronikus leveleket is vizsgálni, mint a hagyományosakat.
A hátrahagyott nyelvi jelek alapján optimális esetben meg tudja határozni a szerző nemét,
életkorát, iskolai végzettségét és egyéb jellemzőit. Még ha nyelvhasználatát igyekszik is
eltorzítani, ezek kikövetkeztethetők, mert csak a nyelv bizonyos szintjeit képes manipulálni, és azt sem következetesen. Noha azt gondolnánk, hogy a digitális korban könnyebb
a szöveg szerzőjének anonimitását megőriznie, a nyelvész segítheti a hatóságok munkáját
akkor is, ha a bűnelkövető nem tollat ragad, hanem számítógéphez ül.
Felhasznált irodalom
Dern, Christa: Autorenerkennung. Richard Boorberg Verlag, Stuttgart, 2009.
Drommel, Raimund: Sprachwissenschaftliche Kriminalistik und Sprachprofiling. Grazer
Linguistische Monographien 30., 2011.
Farkas Judit: A szövegezési sajátosságok torzítása. Bűnügyi Technikai Közlemények, 1979.
141−164. o.
Fobbe, Eilika: Forensische Linguistik. Narr Verlag, Tübingen, 2011.
Nagy Ferenc: Kriminalisztikai szövegnyelvészet. Akadémiai kiadó, Budapest, 1980.
Szakácsné Farkas Judit 2011. 11. 10-én az ELTE Nyelvtudományi Doktori Iskolájában
tartott előadása alapján.

145

A rövidített szóalakok használatának története a német
és a magyar nyelvben
VINCZE KATALIN
1. Terminológiai kérdések
Rövidített szóalakokat – nyelvtípustól függetlenül – számos nyelvben, így a magyarban
és a németben is használnak. A köznyelvben egységesen rövidítésnek nevezett jelenségek azonban nem mind tartoznak a szóalkotás körébe. A német nyelvben
„Kurzwortbildung”-nak nevezett szóalkotási módnak megfeleltethető szóalakokat a
magyar grammatikák az „egyéb szóalkotási módok“, illetve „a szóalkotás ritkább módjai“ címszó alatt tárgyalják.
Napjainkra mind a német mind a magyar nyelvészetben egyértelműen megkülönböztetik a csak írásban használt valódi rövidítéseket (Abkürzung) a szóban is használt
rövidített szóalakoktól (Kurzwort). A „Kurzwort” legfontosabb jellemzője, hogy rövidüléssel jön létre, s ezt a rövidített formát nemcsak írásban, hanem szóban is használjuk.
A meghatározás tovább pontosítható, de a szóbeli használat mint alapvető kritérium
Bergstrøm-Nielsen 1952-es definíciójából kiindulva a leglényegesebb eleme a napjainkban megfogalmazott és elfogadott „Kurzwort”-értelmezéseknek. Ezzel ugyanis megkülönböztethető a csak írásban használt rövidítéstől, az „Abkürzung”-tól. Alapvetően azt
kell megvizsgálni egy komplex teljes alakból rövidítéssel létrejött jelenséggel kapcsolatban, hogy egyáltalán szó-státusszal bír-e. Amennyiben egy morfológiailag stabil,
nemcsak írásban, hanem szóban is használt szóalakkal van dolgunk, melynek létezik
egy vele alternatívan használható ún. bázislexémája, „Kurzwort”-ról beszélhetünk.
A magyarban nem létezik egyetlen összefoglaló kifejezés a lexikon azon elemeinek
megjelölésére, melyek rövidüléssel jönnek létre, rövid formájukat nemcsak írásban,
hanem szóban is használjuk, és a teljes alakjuktól szemantikailag nem különböznek.
Ugyanakkor kétségtelen, hogy a magyar nyelvben is jelen vannak olyan szóalkotási
módok, melyek összevethetők a német „Kurzwort” egyes típusaival. Ilyenek például a
szórövidülések, betűszók, szóösszevonások és az elvonás bizonyos esetei. Megfelelő
magyar terminus hiányában a továbbiakban a „rövidített szóalakok” kifejezést használom a német „Kurzwort”-nak megfeleltethető szóalkotások összefoglaló megnevezésére.

2. Rövidítések és rövidített szóalakok használata
A rövidített szóalakok nem a modern nyelvekben jelentek meg először, bár kétségtelen,
hogy számuk nagymértékű növekedését leginkább mint 20. századi jelenséget említik.
Nyelvtörténeti munkákban szinte egyáltalán nem foglalkoznak a szórövidítésekkel,
ezért aligha lehetséges részletes történeti áttekintést adni használatuk kezdeteiről.
Mivel a régebbi idők nyelvhasználatáról csak írásos emlékeink vannak, ezért a rövidítésre való törekvés, a rövidítés igénye is először az írott szövegekben érhető tetten.
A paleográfiai kutatások eredményei alapján megállapítható, hogy már az ókori és
középkori írott szövegekben is szép számmal találunk rövidítéseket.
A rövidítések írásbeli használatának emlékei tehát hozzáférhetőek a történeti nyelvészet számára, míg a szóbeli nyelvhasználatnak alig vannak kutatható nyomai, ezért a
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rövidített szóalakok történetének áttekintése során elkerülhetetlen, hogy a valódi rövidítésekről, vagyis a csak írásban használt rövidített formákról is beszéljünk. Azért is
fontos a valódi rövidítések történetére visszatekinteni, mert ezek sok szempontból más
rövidített formák kiindulópontjainak tekinthetők, gyakran az írásbeli rövidítésekből
alakultak ki szóban is használt rövid formák. A mai nyelvhasználatban is megfigyelhető az a folyamat, amikor egy addig csak írásban használt rövidítés „megelevenedik”,
vagyis a beszédben már nem oldjuk fel őket teljes formájukra, „hanem a betűk nevét is
ki lehet mondani egymás után”, mint például kb. [kábé], kp. [kápé], rt. [erté] (Mártonfi
– Laczkó 2004: 365). A német nyelvben is találunk példákat az ún. „átmeneti formákra”, amikor egy rövidítés a gyakori használat során átkerül a szóbeli kommunikációba:
a. D., km/h vagy med. („Dr.med.”) (Steinhauer 2007: 134). Megjegyzendő, hogy ezek
a szóban használt rövidítések mindkét nyelvben elsősorban a köznyelvben használatosak. Nyelvtörténeti szempontból vizsgálva a rövidítés jelenségét feltételezhető, hogy az
írásbeli rövidítések a múltban is hatással voltak bizonyos rövidített szóalakok létrejöttére, illetve a szavak szóbeli rövidítésének gyakorlatára.
Az mindenesetre bizonyítható, hogy a latin nyelvű írásokban gyakran használtak
rövidítéseket. A latin hatás kézenfekvőnek látszik, és minden bizonnyal később is hatottak egymásra a különböző, egymással szorosabb kapcsolatba kerülő nyelvek, de a
mai modern európai nyelvekben végzett kutatások arra engednek következtetni, hogy a
szavak rövidítése általános érvényű jelenség. Számos vizsgálat és az ezek nyomán
született tanulmányok tanúskodnak arról, hogy a rövidítés – több-kevesebb intenzitással – minden európai nyelvben megtalálható. Hadd utaljak itt például a 2007-ben megjelent „Sprachliche Kürze” c. kötetben publikált, a németen kívül az angol, a francia, az
olasz, a svéd, a dán, a norvég, az izlandi és az ukrán nyelvben a rövidítés különböző
formáit bemutató írásokra, valamint az ezek irodalomjegyzékében olvasható további
munkákra (Bär /Roelcke /Steinhauer 2007). Kobler-Trill (1994) is hivatkozik több
korábbi, más nyelvekben végzett vizsgálatra, közöttük Kjellmanra, aki a betűszavakat
„phénomène universel”-nek nevezi 1920-as, elsősorban a francia nyelvre összpontosító
munkájában. Bæcklund 1940-ben, az orosz nyelvben előforduló rövidítésekről írott
disszertációjában pedig megfogalmazza azt az elméletet, amelyet azóta is többen képviselnek. Eszerint a 19. és 20. század fordulóján Közép- és Nyugat-Európa két „rövidítési tömb” közé ékelődött: az egyik az anglo-amerikai, a másik pedig a lengyel-orosz
tömb. A nyugati tömbben főként a gazdaság területén (cég- és terméknevek) jöttek
létre rövidítések, míg a keleti térségben elsősorban a politikában (pártok, állami szervezeti formák). A rövidítés jelensége egymástól függetlenül, egyszerre jött létre mindkét régióban, majd hamarosan „meghódította” az összes többi európai nyelvet is
(Kobler-Trill 1994: 140).

2.1. A „Kurzwort” a német nyelvben
Feltételezések szerint már a nyelvtörténet korai szakaszaiban, az írásbeliség előtti
időkben is jelen volt a rövidítés jelensége, melynek bizonyítékait Greule a személynevek becéző rövidítésében és a történeti hangváltozásokban látja. Míg azonban a hangváltozások általi rövidülés fokozatosan ment végbe, a germán személynevek rövidített
alakjait feltehetően már tudatosan hozták létre becéző szándékkal (Greule 2007: 119–
122). A történeti névkutatás számos bizonyítékkal szolgál arra vonatkozóan, hogy a
szóban használt rövidített szóalakok már régebb óta léteznek, mint ahogy írásos forrá147

sok alapján feltételezhetnénk. A névhasználat mai formáját megelőzően (keresztnév és
családi név), már az „egynevűség” korszakában, csaknem 2000 évvel ezelőtt is használtak a teljes név mellett egy rövidített alakot, mely aztán később az írásos forrásokban is megjelent (pl. Brunihild > Bruna, Bernhard > Bernd, Fridurich > Frido stb.)
Míg a teljes alaknak hivatalos, ünnepélyes jellege volt, a rövid formák használata inkább a hétköznapi, bizalmas szóbeli kommunikációra volt jellemző (vö. Greule 1996:
202 és 2007: 125–126).
Az írásbeliség terjedésével egyre inkább nyomon követhetővé vált a rövidítések
használata. Bellmann mindazonáltal úgy véli, hogy – a szórövidítés korai előzményeitől eltekintve – a rövidített szóalakok („Kurzwörter”) a mai nyelvhasználat szembeötlő
jelenségei, melyek a 19. században kezdtek feltűnni (Bellmann 1980: 369). Ezt a nézetet szótörténeti tények is alátámasztják: a Hapag (< Hamburg-AmerikanischePacketfahrt-Actien-Gesellschaft) rövidítés 1847 óta adatolható, a Pferdestärke helyett a
19. század második felében használták először a PS betűszót (Greule 1996: 202). A
BGB (< Bürgerliches Gesetzbuch), mely 1900-ban lépett hatályba, szintén a korai példák közé tartozik (Steinhauer 2001: 4). A rövidített szóalakok szóbeli alkalmazására
vonatkozóan a 18–19. századból származó, a rövid formák egyre gyakoribb használatát
bíráló megjegyzésekből következtethetünk. Johann Christoph Adelung 1790-ből származó, a német helyesírásról szóló értekezéséből például egyértelműen kiderül, hogy a
választékos német nyelvben – véleménye szerint – nincs helye az „összevonásoknak”:
Es sind zwar dergleichen Zusammenziehungen auch jetzt so gar selten nicht;
allein sie kommen nur in den gemeinen Mundarten und in den niedrigsten
Classen der Sprechenden vor. In den obern gelten sie für wahre Verstümmelungen, und verdienen daher keine weitere Aufmerksamkeit. (Az idézet forrása: Steinhauer 2000: 12.)

Már 19. századi nyelvészeti írásokban is találhatunk utalást arra a napjainkban is
tapasztalható jelenségre, hogy bizonyos írásbeli rövidítések a szóbeli nyelvhasználat
részévé válnak. Behaghel 1899-es „Geschriebenes und gesprochenes Deutsch” című
előadásában csodálkozva állapítja meg, hogy az írás egyik furcsasága, a teljes szavak
egyes betűk segítségével történő rövidítése „utat talált a szóbeli beszédbe” (KoblerTrill 1994: 138).
19. század végi és 20. század eleji nyelvészek munkáira hivatkozva a német nyelvű
szakirodalomban egyöntetűen a következő területeket nevezik meg mint olyanokat,
ahol először kezdtek fontos szerepet kapni a betűszavak és szórövidülések: a jogi szaknyelv; a diákok/ egyetemisták nyelve; az egyesületek, a vállalatok, valamint az újságok
és kiállítások elnevezései és a katonai nyelv (vö. Kobler-Trill 1994, Steinhauer 2000,
Greule 2007). Mivel ennyire különbözőek és egymástól többnyire függetlenek azon
szemantikai területek, amelyeken már viszonylag korán megjelennek a rövidített szóalakok, Kobler-Trill feltételezi, hogy a rövidítés jelensége nem csupán egyetlen területről indult ki, ahogyan azt korábban valószínűsítették, hanem a szóalkotásnak ez a módja egyidejűleg alakult ki több nyelvi területen (1994: 140).
A rövidített szóalakok 19. században kezdődő, majd a 20. században egyre növekvő
mértékű térhódítását különböző okokkal magyarázzák. Greule kiemeli többek között az
írástudás általánossá válását (2007: 124). Ő és Kobler-Trill is úgy véli, hogy a nyelvi
képződmények betűkre és szótagokra való szegmentálásának készsége, mely a szórövidítések és betűszavak megalkotásának előfeltétele, összefügghet a betűírás elsajátítá148

sával (vö. Kobler-Trill 1994: 139 és Greule 1996: 202). Steinhauer hangsúlyozza az
ipari forradalom és ezzel összefüggésben a szaknyelvek szerepének megnövekedését: a
sok technikai újítás megnevezésével a különböző szakterületeken többszörös szóösszetételek jöttek létre, melynek következtében megindult egy ellentétes folyamat is, melynek célja a nyelvileg gazdaságosabb kifejezések, rövidített szóalakok megalkotása volt
(Steinhauer 2007: 132). Az első világháborútól kezdve pedig kiemelendő a katonai
nyelvhasználat, valamint a gazdaság, a technika, a közigazgatás nyelvének hatása a
rövidítések elterjedésére, de nem zárható ki az angol nyelv, különösen a reklámok
nyelvének befolyása sem (Wellmann 1984: 392).
A német nyelvben a rövidítések alkotásának és használatának szempontjából mindenképpen ki kell emelni a nemzeti szocializmus időszakát. Karl Korn „Sprache in der
verwalteten Welt” című könyvében a kor rövidítéseit mint „a hatalom neveit és az anonimitás rejtjeleit” kritizálja (Greule 1996: 193). Ez a megállapítás egybecseng azokkal
a gondolatokkal, melyeket Tóth Szergej az orosz nyelvet vizsgálva fejt ki „A totalitarizmus abbreviatúrái” című írásában:
Az újonnan keletkezett abbreviatúrák gyakori kétértelműségükkel, szemantikai tisztázatlanságukkal a rég volt vándorkereskedők (ofenyi) mechanikusan
„titkosított” szavaira kezdtek hasonlítani. A rövidítések egy sajátos kód szerepét vették fel. (Tóth é.n.)

Kifejti továbbá:
Ez a – bizonyos értelemben divattá váló – jelenség egybeesett a hatalom főbb
törekvéseivel. Az abbreviáció bizonyult a leghatékonyabb és egyben a legegyszerűbb – mindenki számára gyorsan elsajátítható – módszernek ahhoz,
hogy a régi rendszerrel, kultúrával és hagyományokkal asszociálódó szavak
és kifejezések a lehető leggyorsabban iktatódjanak ki a mindennapok lexikonjából és így az emberek tudatából. A rövidítések nagymértékben hozzájárultak egy új nyelvi stílus létrejöttéhez, mely megfelelt az „új gondolkodás”
és „új életforma” stílusának. (uo.)

A Harmadik Birodalom nyelvét elsőként feltáró, s talán legismertebb munka Victor
Klemperer 1947-ben megjelent „LTI. Notizbuch eines Philologen” c. műve. Már a cím
is árulkodó a diktatúra egyik lényeges nyelvi sajátosságát illetően: az LTI betűszó a
Lingua Tertii Imperii rövidítése. Klemperer rámutat a rövidítések létezésének időbeli
és térbeli korlátlanságára, valamint arra a fentebb már más forrás alapján ismertetett
elképzelésre is, mely szerint a „modern rövidítési hullám kiindulópontja bizonyára a
kereskedelem és az ipar vezető hatalmai, Anglia és Amerika. És bizonyára [...] SzovjetOroszország is különösen hajlamosnak mutatkozik a rövidítés áradatra...” (Klemperer
1984: 93). Ugyanakkor megfogalmazza a kérdést: „Ha azonban a rövidítés időn és
téren ennyire keresztülnyúlik, akkor miért különleges jelzése és különleges problémája
az LTI-nek?” (uo. 92). A válasz számára egyértelmű:
Egyetlen korábbi nyelvi stílus sem csinált ebből a formából a szabályostól
annyira eltérő gyakorlatot, mint a hitleri német. A modern szórövidítés mindenütt ott szerepel, ahol technizálni és szervezni kell. És totális igénye szerint
a nácizmus mindent technizál és mindent szervez. Ezért a rövidítések áttekinthetetlen tömege. (uo. 93–94)
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Olyannyira elharapódzott a jelenség, hogy egy idő után maga a hitlerista sajtó is
tiltakozott a „csonkszavak” („Stummelwörter”) ellen, sőt rendelettel próbáltak meg
gátat vetni terjedésüknek.
A szókincs általában véve, így a szórövidítések is érzékenyen reagálnak a társadalmi és gazdasági változásokra, ezért a háború és a diktatúra nyelvének rövidítései nagyrészt eltűntek 1945 után. Egy újabb, s talán még jelentősebb fellendülés a rövidítések
használatában 1949-től regisztrálható, legalábbis Kobler-Trill szerint, aki 1913 és 1989
között megjelent napilapokat vizsgálva jutott erre a megállapításra (Kobler-Trill 1994).
Augst az 1900-as, 1950-es és 1999-es évekre vonatkozóan vizsgált értelmező szótárakat, újságszövegeket és gyakorisági listákat, s kvantitatív elemzése megerősítette
Kobler-Trill eredményeit (Augst 2001).
A német rövidített szóalakokkal kapcsolatban feltétlenül meg kell említeni az NDK
és az NSZK nyelvhasználatának különbségeit vizsgáló kutatásokat is. NyugatNémetországban sokan úgy gondolták, hogy a kelet-németek több szórövidítést használnak, ez azonban statisztikailag nem igazolható. A rövidítések állománya az NDKban nem volt lényegesen nagyobb, mint az NSZK-ban, viszont lényegesen gyakrabban
használták őket (Poethe 1997: 197). A nyugat-német polgárok szubjektív ítéletének oka
Kobler-Trill szerint leginkább az lehet, hogy számukra a legtöbb keleti rövidítés ismeretlen volt, ezért használatuk sokkal inkább szembeötlő (Kobler-Trill 1994: 202).
Napjainkban a rövidített szóalakok a nyelvhasználat szinte minden területén kivívták létjogosultságukat, és egyre kevesebb bírálat éri őket. A korábban felsorolt területeken, mint a politika, gazdaság, természettudomány és technika, továbbra is jellemző a
rövidítések használata. Általában a szaknyelvek elképzelhetetlenek ezek nélkül a gazdaságos kifejezési formák nélkül, az utóbbi évtizedekben azonban különösen előtérbe
került ebből a szempontból a számítástechnika nyelve. Bár ezen a területen elsősorban
angol rövidítésekkel találkozunk, a személyi számítógép használatának általánossá
válásával a mindennapi szókincs részeivé váltak az olyan betűszavak mint PC (<
personal computer), www (< world wide web), vagy ROM (< random acces memory),
melyeknek teljes alakját gyakran nem is ismerjük. A modern elektronikus és mobil
kommunikáció pedig elképzelhetetlen az időtakarékos rövid formák nélkül: az emailekben és SMS-ekben használatuk általánossá vált, sőt néhány speciális rövidítést
valóságos tömegjelenséggé tettek. Bastian Sick, a Spiegel Online „Zwiebelfisch” című
rovatának szerzője, aki aktuális nyelvhelyességi kérdéseket boncolgató írásait könyv
formájában is megjelentette, ennek egyik jellemző példájaként említi az mfg/MfG betűszót, a leveleket záró „mit freundlichen Grüßen” kifejezés rövidítését (Sick 2005: 239–
240). Ezt a címet viseli egy sikeres hip-hop zenekar egyik dala is, melyet nyelvészek is
előszeretettel idéznek példaként arra, hogy a „rövidítés-mánia” még a popkultúrában is
visszhangot vált ki. A magát „Fanta 4”-nek is nevező „Die fantastischen Vier” zenekar
dalszövege 86 rövidítést tartalmaz (Steinhauer 2000: 1). Ezzel természetesen a rövidítések túlzó használatának kifigurázása volt a céljuk.
Az, hogy a rövidített formák használata a 20. századtól kezdve tömegesnek mondható, ma már közhelynek számít. S bár néhány ilyen szónak nemcsak az alakja, hanem
az élettartama is rövid, maga a szóalkotásmód valószínűleg még sokáig gazdagítani
fogja a német szókincset.
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2.2. A lexikai rövidített formák a magyar nyelvben
A rövidítéses szóalkotás létrejötte a magyar nyelv történetében még kevésbé követhető
nyomon, mint a németben. A magyar nyelv szókészletét története során leginkább a
szóképzéssel és szóösszetétellel létrejött szavak gyarapították, talán ezért is található
kevés utalás az egyéb szóalkotási módok körébe sorolt rövidítéses formák keletkezésére vonatkozóan. A legújabb magyar nyelvtörténeti leírás szerint legkorábbi emlékei az
ómagyar korra, vagyis a honfoglalástól a mohácsi vészig (896–1526) tartó időszakra
vezethetők vissza:
A rövidítés legkorábban a tulajdonneveket érintette. Az egyházi névadás
megjelenésével a szentírási eredetű személyneveket első (esetleg első két)
szótagjukra lerövidítve is használták; például Petrus (> Péter) > Pet,
Dominikus (> Domonkos) > Dom, Sebastian (> Sebestyén) > Seb. A rövidített nevek azonban többnyire képzett formában éltek tovább, és részben családnévként (Pete, Pető, Doma, Sebő), részben becenévként (Katalin > Kati,
Kata, Kató, Katus, Katika; János > Janó, Jankó Jani, Jancsi stb.) maradtak
fenn. (Kiss /Pusztai 2005: 185).

Közszavakat eleinte csak ritkán rövidítettek, akkor is leginkább címeket, megszólításokat, például bácsi, bátyám > bá; kegyelmed > kelmed > kend (vö. uo.).
A középkori latin szövegekben használt szórövidítések megjelennek a magyar
nyelvemlékekben is: Jézus nevének rövidített változatai (JHS, X-pus, INRI), illetve
más, gyakran előforduló elemek (ppha < propheta, porissa < priorissa). A
középmagyar kor jogi nyelvében is találhatunk példákat: „így A ’felperes’ ( < latin
actor ’ua.’), I, inctus ’alperes’ ( < latin in causam attractus ’a perbe vont személy’)”
(Kiss /Pusztai 2005: 185).
A latin eredetű példáktól eltekintve, az ómagyar korból származó névrövidítés után
a rövidítéses szóalkotásnak hosszú időn keresztül szinte egyáltalán nincs jelentősége.
Majd az újmagyar korban (1772–1920) találkozunk ismét a vizsgált jelenség körébe
sorolható példákkal. Tudatos, játszi szóalkotással keletkezett a mozi szavunk, mely a
mozgóképszínház szóösszetétel első tagjának lerövidítéséből és az -i kicsinyítő képzővel való továbbképzéséből jött létre. Első írásos előfordulását az Etimológiai szótár
1907-re datálja (Zaicz 2006). Az újmagyar korban hozták létre tudatos szóalkotással az
első mozaikszavakat is.
E szavaknak első, a beszélt nyelvben is előforduló példái a 19. század végén
jelentkeztek, és hosszú ideig csak az a típusuk létezett, amely egy-egy hoszszabb tulajdonnévi kapcsolat kezdőbetűiből alakult; például EMKE (Erdélyi
Magyar Közművelődési Egyesület, majd a róla elnevezett étterem is), FTC
(Ferencvárosi Torna Club), OMGE (Országos Magyar Gazdasági Egyesület). (Kiss /Pusztai 2005: 731)

Az újabb magyar korban, a magyar nyelv történetének 1920-tól számított és napjainkban is tartó korszakában vált csak igazán produktívvá a szórövidítés és a betűszóalkotás. Bárczi szerint nemzetközi jelenségről van szó, mely „az első világháború óta ölt
nagyobb méreteket, s a felszabadulás után rendkívül elterjedt” (Bárczi 1963: 367). A
korábbi, a szókapcsolatok kezdőbetűiből létrehozott betűszavak mellett megjelennek és
egyre gyakoribbak a szóösszevonással létrejött mozaikszók (pl. ELMÜ, KERAVILL,
MALÉV), valamint a köznévi, illetve köznevesült rövidített formák, például gyes, kápé,
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téesz, közért (Kiss /Pusztai 2005: 807). A mozaikszavak legfiatalabb csoportját azok az
intézménynevek alkotják, melyek a teljes névből egész szavakat őriznek meg. Ezek az
szóelemek tájékoztató jellegűek, leginkább termék- vagy tevékenységjelölő, illetve a
telephelyet megnevező szavak: Ceglédtej (Ceglédi Tejipari Közös Vállalat), ugyanígy
Bácstej, Zalatej, Hajdútej, továbbá Budagáz, Kiskungáz, Albavolán, Zalavolán,
Budateher, Budataxi stb. (ld. Keszler 2000: 343).
A mai magyar nyelvben egyre inkább terjed a köznevek rövidítéses továbbképzése is,
különösen produktív az -i szuffixum. Ez a kicsinyítő-becéző képző, melynek keletkezése
a kései ómagyar korra tehető, az 1300-as években még csak rövidült személynevekhez
járult, írásban gyakran y-ként megjelenítve, például Mary, Kathy, Andi (Benkő 1992:
316). Napjainkban azonban divatossá vált főnevek, melléknevek, sőt igék csonkított
alakjához kapcsolni (ld. csoki < csokoládé, csini < csinos, talizni < találkozni).

3. Összegzés
A rövidítéses szóalkotás történetének felvázolása során, elsősorban a rövidítések eredetét és használatuk kezdeteit illetően, szembesülnöm kellett a megfelelő források hiányával. A jelenséggel foglalkozó szakirodalomban fellelhető, elszórva megjelent történeti utalásokat igyekeztem szintetizálni, s egyúttal rámutatni egy még feltárásra váró
kutatási területre. A német és magyar rövidítések történetéről – a kutatás jelenlegi állása szerint – összegezve a következőket állapíthatjuk meg.
A vizsgált szóalkotási mód kezdetben mindkét nyelvben nagy valószínűséggel csak
az írásbeliségben jelent meg, s egyik nyelvnél sem zárható ki a latin rövidítések hatása.
Hasonló a jelenség történetében, hogy mind a német, mind a magyar nyelvben legkorábban a tulajdonneveket rövidítették, s feltehetően ezeket a rövid formákat használták
először szóban. Fokozottabb használatukat és elterjedésüket a 19. századtól kezdve
regisztrálják, majd a 20. században vált a jelenség valóban tömegessé. A 19. századdal
kezdődő időszak sem tekinthető azonban homogénnek a rövidítések használatát illetően. Voltak periódusok, amikor valósággal elárasztották a rövidített formák a szaknyelveken kívül a hétköznapi nyelvhasználatot is (ld. a Harmadik Birodalom nyelve), más
korszakokban pedig kevésbé szembetűnőek. Ez az intenzitás-változás elmondható az
egyes típusok alkotásáról is: bizonyos korszakokra jellemző egy adott minta alkalmazása (vö. a magyar mozaikszók létrehozása szóösszevonással a korábbi, a szókapcsolatok kezdőbetűiből létrejött betűszavak mellett). A rövidítések állománya egyébként is
nagyon gyorsan változik: elavulnak, cserélődnek, módosulnak, újak keletkeznek, hiszen „keletkezésük és használatuk szoros kapcsolatban áll nyelven kívüli tényezőkkel”
(Kiss /Pusztai 2005: 807).
Az előzményeket áttekintve mindenesetre egyértelműen kimutatható, hogy a rövidítéses szóalkotás már korán megjelent a német és a magyar nyelvben is. 20. századi
„újrafelfedezése” pedig mindkét nyelvben hasonló okokra vezethető vissza: a természettudományok, a gazdaság, az ipar és a kereskedelem fellendülésével fejlődő szaknyelvekben, valamint a hadsereg nyelvhasználatában megjelenő igény a nyelvi racionalizálásra, a nyelvileg gazdaságos kifejezési formákra. E tényezőkön kívül szerepet
játszhatnak politikai szempontok is, mint ahogy a témát elsősorban az orosz nyelv felől
megközelítve vizsgáló Tóth Szergej is rámutat. Tóth általános érvénnyel fogalmaz:
A rövidítések és mozaikszavak használatának, előfordulásának gyakorisága
különösen akkor nő meg, amikor a politika, a hatalom megkísérli megszerez152

ni a társadalmi tudat és annak verbális megjelenése, a nyelv fölötti ellenőrzést, illetve ott nő meg, ahol egy társadalmi berendezkedést egy tőle alapjaiban különböző váltja fel. (Tóth é.n.)

Ez a megállapítás egybevág Klemperer fentebb már említett, a Harmadik Birodalom
nyelvhasználatát elemző leírásával. A második világháború után kialakuló új társadalmi berendezkedésekkel összefüggésben is felmerülhet a kérdés: kimutatható-e a rövidítések fokozott használata a szocialista NDK-ban illetve Magyarországon? Magyarországon nem született ilyen vonatkozású vizsgálat, a német nyelvet illetően pedig nem
volt statisztikailag kimutatható eltérés Nyugat- és Kelet-Németország között (vö.
Poethe 1997). A második világháború utáni időszakot – társadalmi, politikai berendezkedéstől függetlenül – általában úgy jellemzik, mint a rövidítések 19. századdal kezdődő terjedésének kiemelkedő szakaszát (vö. többek között Bárczi 1963). Ezt támasztja
alá Kobler-Trill 1994-es vizsgálata is: „Mit dem Jahr 1949 beginnt in unserer
Untersuchung die deutlichste Zunahme der KW, die bis in jüngste Zeit ungebrochen
anhält” (1994: 172).
A nyelvek egymásra hatása a rövidítéses szóalkotást illetően nehezen nyomon követhető, hiszen a 20. században már mindenképpen mint nemzetközi jelenségről beszélhetünk. Számos, részben összehasonlító kutatás vizsgálja a rövidítéseket a különböző nyelvekben (vö. pl. a franciában Kjellman 1920, Zumthor 1951, RonnebergerSibold habilitációs dolgozata [1992] és újabban Schmitt 2007; az angolban Busse és
Schneider 2007, az oroszban többek között Bæcklund 1940, az olaszban Meyer és
Rovere 2007, a skandináv nyelvekben Nübling 2001, Nübling és Duke 2007, valamint
az ukrán szókincsben Sandhop 2007).
A német és magyar rövidítések történetére utaló nyelvészeti szakirodalmat áttekintve elmondható, hogy a rövidítés mint szóalkotási mód elterjedése és jelentőségének
növekedése hasonló vonásokat mutat a két nyelvben. Míg azonban a német nyelvben
gyakran az angol hatását vélik felfedezni, a magyarra vonatkozóan olykor német hatást
feltételeznek (vö. pl. Kovalovszky 1977: 139). Globalizálódó világunkban ugyanakkor
egyre több nemzetközi rövidítést is használunk, így aztán mára már egyetlen nyelv sem
nélkülözheti a rövidített formákat.
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